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Úvod 
 

Již několik let trvající hospodářský útlum provázel rovněž celý rok 2012. Hospodářská situace 
v České republice se v jeho průběhu zhoršovala. Snižoval se hrubý domácí produkt, 
zvyšovala se nezaměstnanost, rostly ceny. Poslanecká sněmovna svým rozhodnutím na konci 
roku přitom opět zvýšila daň z přidané hodnoty, čímž dala prostor pro další zvýšení cen. 

V průběhu roku došlo k zásadní změně ve vedení Holešova. Z čela města odstoupil na 
zářijovém zastupitelstvu dlouholetý starosta Zdeněk Janalík (ODS). Tuto funkci vykonával 
šest let a v polovině druhého volebního období se vrátil na místo ředitele Gymnázia Ladislava 
Jaroše. Janalíka nahradil na místě starosty jeho stranický kolega a poslanec Parlamentu ČR 
Pavel Svoboda.      

V průběhu roku 2012 začala výstavba jihovýchodního obchvatu Holešova v hodnotě zhruba 
čtvrt miliardy korun. Pokračovala rovněž výstavba kanalizace v místních částech Tučapy, 
Količín a v části Holešova kolem toku říčky Rusavy. Neplánovaně rovněž pokračovala 
rekonstrukce zámku a další investice. Podrobnosti jsou v příslušné části kroniky.   

Na podzim 2012 se rovněž konaly volby do zastupitelstev krajů. Holešov výrazně ztratil své 
zastoupení ve Zlínském kraji, když z původně čtyř zástupců zůstal v tomto regionálním 
samosprávném orgánu pouze jediný. 

Ani na konci roku 2012 nic nenasvědčovalo tomu, že by se hospodářská situace a s ní spojená 
negativní očekávání podstatné části společnosti mohly zásadním způsobem obrátit k lepšímu.  

 

 

 



6 

I. Významné události v Holešově v roce 2012 
 

Leden 

Tradiční Tříkrálová sbírka vynesla v roce 2012 470 769,- Kč. Hvězdou dalšího 
reprezentačního plesu města v prostorách zámku byl tentokrát Michal David.   

Únor 

Začátkem února sevřel nejen Holešov tuhý mráz. Zamrzlo celé koryto říčky Rusavy, zamrzaly 
rovněž vodoměry a množily se poruchy vodovodního řadu. Došlo k požáru jednoho ze 
sociálních bytů v Bořenovské ulici.  

Březen 

Autobus srazil a vážně zranil u Tacla ženu, která přecházela přes přechod. 

Duben 

Holešovský zámek navštívila ministryně kultury Alena Hanáková. Byla dokončena 
rekonstrukce chodníku v Masarykově ulici.  

Květen 

Součástí Dnů města byly i Okresní chovatelská přehlídka trofejí a Hanácko-valašské krajinské 
myslivecké slavnosti. Nově zrekonstruované víceúčelové hřiště u 3. Základní školy Holešov 
zahájilo po několikaměsíčním zkušebním provozu od května běžný provoz. Cenu osobnost 
města za rok 2011 převzal v květnu roku 2012 historik JUDr. Lubomír Bartošek. 

Červen 

Rozsáhlý zátah na výrobce a distributory drog provedli policisté začátkem června na několika 
místech Holešova. V prostorách zámku a zámecké zahrady vystoupili dva nejpopulárnější 
zpěváci současnosti Karel Gott a Tomáš Klus. Na Holešovskou regatu přišlo přes 8 000 
návštěvníků. 

Srpen 

Na tradiční modelářské show přiletěla do Holešova také americká stíhačka.  

Září 

Počet žáků prvních tříd se v holešovských školách výrazně zvýšil. Kvůli stavbě obchvatu 
došlo k dlouhodobé uzavírce silnice z Holešova do Dobrotic. Evropský den jazyků na 
holešovském gymnáziu navštívilo 600 studentů. Novým starostou města se stal Pavel 
Svoboda.  
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Říjen 

Na holešovské nádraží přijela poprvé nová regionální souprava Regio Shark. Od prosince 
začala jezdit pravidelně podle jízdního řádu. Konaly se volby do Zlínského kraje. Počet 
holešovských zastupitelů v kraji se snížil ze čtyř na jednoho. V Centru pro seniory Holešov se 
dožila sta let paní Anežka Šipulová. Holešov obdržel v rámci kraje cenu Město pro byznys. 
Soutěž pořádá týdeník Ekonom. 

Listopad 

Na sídlišti U Letiště začala rekonstrukce okolí panelových domů. Společnost Elko EP získala 
ocenění firma roku. Zastupitelé schválili novou vyhlášku o odpadech. Cena za svoz odpadu se 
zvýšila. 

Prosinec 

Na webových stránkách města přibyla on-line kamera, která snímá holešovské náměstí. 
Prostory obvodního oddělení Policie ČR v Palackého ulici prošly rekonstrukcí.   
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Novým starostou města se stal v září poslanec Pavel Svoboda (vpravo). Vystřídal stranického kolegu 
Zdeňka Janalíka, který se vrátil zpět na místo ředitele gymnázia. 

 

 

 

 

 



9 

II. Město, městský úřad a organizace města 
 

 

1. Volené orgány a městský úřad 
 

V čele města skončil v září po šesti letech starosta PaedDr. Zdeněk Janalík (ODS). Vrátil se 
na místo ředitele Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově. Novým starostou se stal poslanec 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Pavel Svoboda (ODS). Na postech  místostarostů 
zůstali Mgr. Rudolf Seifert (Koalice pro Holešov) a Bc. Jaroslav Chmelař (ČSSD). Místa 
radní se v září vzdala Renata Lochmanová (ODS) a nahradil ji odstoupivší starosta Zdeněk 
Janalík.  Ostatní radní města - Gabriela Hradilová (ODS), Luděk Hradil (ODS), Ing. 
Ludvík Urban (ČSSD) a Bc. Jaroslav Chmelař (ČSSD) – na svých místech zůstali. 
Tajemníkem úřadu zůstal Ing. František Fuit z Rymic. 

Od ledna 2012 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, protože úřad práce 
sídlil v budově městského úřadu v Tovární ulici, kde působil také odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví. Rovněž většina zaměstnankyň odboru sociálních věcí a zdravotnictví, které 
byly propuštěny ze stavu městského úřadu, přešla od Nového roku pod státní úřad práce.   Na 
konci roku se pak přestěhoval odbor životního prostředí z kanceláří v Tovární ulici do přízemí 
budovy městského úřadu v Masarykově ulici.  

Město pro byznys 

Město Holešov získalo cenu týdeníku Ekonom Město pro byznys ve Zlínském kraji pro rok 
2012. Ve středu 24. října cenu převzal ve zlínském hotelu Baltaci místostarosta města Rudolf 
Seifert. Organizátoři vyhodnotili 50 kritérií v oblasti podnikatelského prostředí a přístupu 
veřejné správy. V Holešově byly kladně hodnoceny například nízký podíl dlouhodobě 
nezaměstnaných, výše průměrného platu, vstřícnost radnice nebo z pohledu podnikatelů 
užitečné webové stránky. Nejlepší výsledky v rámci hodnocených kritérií měl pak Holešov v 
kategorii přístup veřejné správy - názor podnikatelů.  Na druhém místě se v soutěži umístila 
Bystřice pod Hostýnem a na třetím místě skončil Zlín. V roce 2011 se stala krajským vítězem 
Kroměříž, Holešov se umístil na druhém místě.  

Protialkoholická vyhláška  

Zastupitelstvo města Holešova v červnu schválilo obecně závaznou vyhlášku o zákazu 
konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích. Vyhláška začala 
platit 1. srpna 2012. Iniciátorem vydání této obecně závazné vyhlášky města Holešova byla 
komise školská a drogové problematiky, v jejímž čele stála zastupitelka Svatava Ságnerová.  

První podněty ke vzniku vyhlášky vyplynuly z jednání komise, které se uskutečnilo dne 23. 
června 2011. Následovala celá řada jednání na různých úrovních a výsledkem byl navržený 
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text vyhlášky, který komise školská a drogové problematiky schválila 7. 12. 2011. Na tomto 
jednání podpořili vznik vyhlášky i vedoucí Obvodního oddělení Holešov Policie České 
republiky nadporučík Jan Novák a také Jindřich Pruš, předseda komise sociálněprávní 
ochrany dětí. Navržený text vyhlášky byl v prosinci zaslán na Odbor dozoru a kontroly 
veřejné správy Ministerstva vnitra České republiky. Po průběžných konzultacích tento odbor 
zaslal dne 6. 4. 2012 do Holešova oficiální vyjádření s tím, že ministerstvo vnitra nemá 
k návrhu vyhlášky připomínek. Postupně se k textu vyhlášky vyjádřili vedoucí odborů 
Městského úřadu Holešov a také velitel Městské policie Holešov. Text vyhlášky dostál ještě 
určitých úprav a 4. června 2012 Rada města Holešova doporučila zastupitelstvu, aby vyhlášku 
schválilo. Zastupitelé pak na svém zasedání 25. června dokument jednomyslně schválili. 

Volby do krajského zastupitelstva 

Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje se uskutečnily 12. a 13. října 2012. U dvou volebních 
okrsků v Holešově došlo od těchto voleb ke změně jejich sídla. Z důvodu zrušení Střední 
odborné školy Holešov, ul. Pivovarská 1419, bylo nové sídlo volebního okrsku č. 3 v budově 
Základní umělecké školy F. X. Richtera Holešov, ul. Bezručova 675. Své sídlo změnil i 
okrsek č. 6, který byl původně v budově Mateřského centra Srdíčko a nově byl přemístěn do 
Domu s pečovatelskou službou na Novosadech.  

V Holešově komunisté předběhli lidovce 

Lepší výsledky než na celokrajské úrovni zaznamenaly v Holešově největší politické strany. 
ČSSD i KSČM zde byly lepší o více než čtyři procenta.  Rovněž zemanovci měli v Holešově 
zhruba o 1,5 procenta vyšší podporu než v rámci Zlínského kraje. Holešovská ODS pak byla 
lepší své krajské úrovně o necelé procento. Naopak hůř skončila KDU-ČSL, která v Holešově 
oslovila o bezmála sedm procent méně voličů než na krajské úrovni.  V Holešově přišlo k 
volbám 40,04 procenta voličů. Do krajského zastupitelstva se dostal pouze ing. Luděk Urban 
(ČSSD). 

Pořadí krajských voleb v Holešově (uvedeny strany, které získaly více než jedno 
procento hlasů): Česká strana sociálně demokratická, 25,83, Komunistická strana Čech a 
Moravy 20,93, KDU-ČSL - 11,83,  Občanská demokratická strana 10,40, Strana Práv Občanů 
ZEMANOVCI  8,62, STAN a TOP 09 pro Zlínský kraj 8,33, Lékaři a odbor. za ozdr. kraje 
3,04,   ZVUK 2012  2,11, Česká pirátská strana 1,53, Strana zelených 1,11. 
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2. Rozpočet města Holešova na rok 2012 
 

Město 
Holešov PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2012         

IČ:00287172 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ   v Kč         

                                                            Schválený Upravený   Podíl   

POL      TEXT                                               rozpočet rozpočet Skutečnost SK/UR % 

                                                                                                                          

Třída 1  Daňové příjmy                                                                                                    

1111     DPFO ze závislé činnosti                           20 500 000,00 20 500 000,00 20 847 893,67 101,70 

1112     DPFO ze samostatné činnosti                       1 100 000,00 1 100 000,00 1 015 467,46 92,32 

1113     
Daň z příjmů fyzických osob z 
kapitálových výnosů  1 700 000,00 1 700 000,00 2 188 890,55 128,76 

1121     Daň z příjmů právnických osob                     23 000 000,00 23 000 000,00 21 518 635,98 93,56 

1122     Daň z příjmů právnických osob za obce             10 000 000,00 5 100 000,00 5 089 150,00 99,79 

1211     Daň z přidané hodnoty                              46 000 000,00 46 000 000,00 42 892 388,00 93,24 

1332     Popl. za znečišťování ovzduší                      10 000,00 10 000,00 2 800,00 28,00 

1334     Odvody za odnětí půdy ze ZPF                      200 000,00 5 900 000,00 5 904 693,00 100,08 

1340     
Poplatek za likvidaci komunálního 
odpadu           5 600 000,00 5 600 000,00 5 129 384,93 91,60 

1341     Poplatek ze psů                                    200 000,00 200 000,00 214 481,00 107,24 

1343     
Poplatek za užívání veřejného 
prostranství         250 000,00 250 000,00 277 125,00 110,85 

1347     
Poplatek za provozovaný výherní hrací 
přístroj     1 400 000,00 550 000,00 544 883,00 99,07 

1351     Odvod z loterií kromě automatů                    300 000,00 400 000,00 434 027,25 108,51 

1353     Příjmy za řidičské oprávnění                       550 000,00 550 000,00 551 100,00 100,20 

1355     Odvody z výherních hracích přístrojů              0,00 6 000 000,00 6 903 322,80 115,06 

1359     Ostatní odvody z vybraných činností               0,00 0,00 32 000,00 0,00 

1361     Správní poplatky                                   4 200 000,00 3 750 000,00 3 700 503,00 98,68 

1511     Daň z nemovitostí                                  7 000 000,00 7 000 000,00 8 752 798,65 125,04 

         Daňové příjmy celkem                               122 010 000,00 127 610 000,00 125 999 544,29 98,74 

                                                                                                                          

Třída 2  Nedaňové příjmy                                                                                                  

2111     Příjmy z poskytování služeb a výrobků             1 938 000,00 3 033 000,00 3 434 947,96 113,25 

2112     Příjmy z prodeje zboží                             50 000,00 50 000,00 49 073,00 98,15 

2119     Ostatní příjmy z vlastní činnosti                  70 000,00 115 000,00 114 619,00 99,67 

2131     Příjmy z pronájmu pozemků                         1 260 000,00 1 689 000,00 1 689 678,00 100,04 

2132     Příjmy z pronájmu ost.nemovit.                    7 242 000,00 7 757 000,00 8 063 685,54 103,95 

2139     Ostatní příjmy z pronájmu majetku                 212 000,00 228 000,00 240 615,00 105,53 

2141     Příjmy z úroků (část)                              351 000,00 401 000,00 377 331,33 94,10 

2142     Příjmy z podílů na zisku a dividend               0,00 480 000,00 479 625,00 99,92 

2212     Sankční platby přijaté od jiných subjektů         1 482 000,00 2 082 000,00 2 174 854,06 104,46 

2222     Vypořádání předch.let                              5 000 000,00 5 328 000,00 5 328 542,00 100,01 

2229     Ostatní přijaté vratky transferů                   15 000,00 15 000,00 15 331,04 102,21 

2310     Příjmy z prodeje krátkodobého                     87 000,00 87 000,00 92 660,00 106,51 

2321     Přijaté neinvestiční dary                          0,00 30 000,00 30 000,00 100,00 

2322     Přijaté pojistné náhrady                           0,00 190 000,00 213 152,00 112,19 

2324     Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady          669 000,00 1 488 000,00 1 489 025,82 100,07 

2343     Příjmy-dobývací prostor                            200 000,00 257 000,00 257 115,00 100,04 

2460     
Splátky půjčených prostředků od 
obyvatelstva       2 037 000,00 2 037 000,00 1 355 547,00 66,55 

         Nedaňové příjmy celkem                            20 613 000,00 25 267 000,00 25 405 801,75 100,55 
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Třída 3  Kapitálové příjmy                                                                                                

3111     Příjmy z prodeje pozemků                           0,00 144 000,00 247 559,00 171,92 

3112     Příjmy - prodej ost.nemovit.                       0,00 2 138 000,00 2 659 544,00 124,39 

3113     Příjmy - prodej ost.hmot.maj.                      360 000,00 360 000,00 359 891,00 99,97 

         Kapitálové příjmy celkem                          360 000,00 2 642 000,00 3 266 994,00 123,66 

                                                                                                                          

Třída 4  Dotace                                                                                                           

4111     Transfery - z pokladní správy                      0,00 1 535 000,00 1 534 377,00 99,96 

-->      Účelová dotace PAP                                 0,00 70 000,00 70 000,00 100,00 

         Neinvestiční dotace - volby                        0,00 20 000,00 20 000,00 100,00 

         
Společné volby do Senátu a zastupitelstev 
krajů    0,00 323 000,00 323 000,00 100,00 

         Sociálně právní ochrana dětí u obcí               0,00 1 122 000,00 1 121 377,00 99,94 

4112     Transfery - souhrnný vztah                         18 981 000,00 18 981 000,00 18 980 800,00 100,00 

4116     Transfery - ze stát. rozpočtu                      0,00 5 008 000,00 5 008 170,04 100,00 

-->      Politika zaměstnanosti                             0,00 182 000,00 182 048,00 100,03 

         
Operační program Lidské zdroje a 
zaměstnanost      0,00 210 000,00 209 937,34 99,97 

         Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ           0,00 274 000,00 274 065,00 100,02 

         Vzdělávání v Egon cen. - EU                       0,00 939 000,00 939 588,30 100,06 

         Pod. obnovy fcí krajiny-NEI                        0,00 117 000,00 116 782,00 99,81 

         Program péče o krajinu                             0,00 33 000,00 33 100,00 100,30 

         Neinv.účelový transfer                             0,00 44 000,00 44 036,00 100,08 

         Lesní zákon-náklad §24,ods.2                      0,00 3 000,00 3 450,00 115,00 

         Lesní zákon-náklady §37                            0,00 141 000,00 140 809,00 99,86 

         Informační centra                                  0,00 140 000,00 140 000,00 100,00 

         
OP VK - oblast podpory 1.4. EU peníze 
školám - EU  0,00 2 525 000,00 2 524 354,40 99,97 

         Městské památ.rezervace-NIV                       0,00 400 000,00 400 000,00 100,00 

4121     Neinvestiční přijaté transfery od obcí            1 707 000,00 2 120 000,00 2 193 578,00 103,47 

4122     Neinvestiční přijaté transfery od krajů           0,00 70 000,00 70 000,00 100,00 

-->      krajský úřad                                       0,00 25 000,00 25 000,00 100,00 

         Dotace KÚ                                          0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 

         Transfery krajům - požární ochrana - NEI          0,00 35 000,00 35 000,00 100,00 

4211     Transfery - z pokladní správy                      0,00 15 000 000,00 15 000 000,00 100,00 

-->      Akce-rozhodnutí Parlam.,vlády                     0,00 15 000 000,00 15 000 000,00 100,00 

4216     Transfery - ze SR                                  61 353 000,00 64 095 000,00 64 094 748,00 100,00 

-->      Integr.oper.program - SR-IV                       103 000,00 103 000,00 102 600,00 99,61 

         Integr.oper.program - EU-IV                       581 000,00 581 000,00 581 400,00 100,07 

         Panelové sídliště - INV                            0,00 2 646 000,00 2 645 895,00 100,00 

         Lesní zákon-osnovy §26,ods.2                      0,00 96 000,00 95 853,00 99,85 

         Infrastruktury kanalizací II                       60 669 000,00 60 669 000,00 60 669 000,00 100,00 

         Dotace dle UZ celkem                               82 041 000,00 106 809 000,00 106 881 673,04 100,07 

         Příjmy celkem                                      225 024 000,00 262 328 000,00 261 554 013,08 99,70 

                                                                                                                          

         Financování                                                                                                      

8115     Změna stavu krátkod.bank.účtů                     2 000 000,00 10 080 000,00 -4 332 693,25       X 

8123     Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky             0,00 60 000 000,00 24 325 751,00 40,54 

8124     Uhrazené splátky dlouhod.půj.                     -10 636 000,00 -10 636 000,00 -10 636 000,00 100,00 

8901     Operace,které nejsou Příj/Výd                     0,00 0,00 9 757,52 0,00 

         Financování (třída 8) celkem                      -8 636 000,00 59 444 000,00 9 366 815,27 15,76 

         Příjmy včetně financování celkem                  216 388 000,00 321 772 000,00 270 920 828,35 84,20 
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Město 
Holešov   PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2012       9.5.2013 

  VÝDAJE - DLE KAP, ORG   v Kč       

                                                             Schválený Upravený   Podíl   

ODPA POL  TEXT                                               rozpočet rozpočet Skutečnost SK/UR % 

                                                                                                                           

          KAP 11 - Odbor finanční                                                                                          

                                                                                                                           

          ORG  - Nezadaná hodnota ORG                                                                                     

                                                                                                                           

2122 5163 Služby peněžních ústavů                            15 000,00 15 000,00 15 034,00 100,23 

2122      Sběr a zpracování druhotných surovin              15 000,00 15 000,00 15 034,00 100,23 

3613 5154 Elektrická energie                                 0,00 0,00 21 933,90 0,00 

3613      Nebytové hospodářství                              0,00 0,00 21 933,90 0,00 

3632 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací           0,00 0,00 3 834,00 0,00 

3632      Pohřebnictví                                       0,00 0,00 3 834,00 0,00 

4357 5331 Příspěvky zřízeným PO                              0,00 200 000,00 200 000,00 100,00 

4357 5336 Neivestiční transf zřízeným PO                     0,00 210 000,00 209 937,34 99,97 

4357      Domovy                                             0,00 410 000,00 409 937,34 99,98 

5311 5163 Služby peněžních ústavů                            100 000,00 50 000,00 41 025,00 82,05 

5311      Bezpečnost a veřejný pořádek                      100 000,00 50 000,00 41 025,00 82,05 

5512 5163 Služby peněžních ústavů                            3 000,00 3 000,00 2 916,00 97,20 

5512      Požární ochrana-dobrovolná část                   3 000,00 3 000,00 2 916,00 97,20 

6112 5163 Služby peněžních ústavů                            0,00 15 000,00 15 675,00 104,50 

6112      Zastupitelstva obcí                                0,00 15 000,00 15 675,00 104,50 

6171 5163 Služby peněžních ústavů                            123 000,00 98 000,00 80 222,00 81,86 

6171 5192 
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a 
náhrady (část) 0,00 20 000,00 19 430,00 97,15 

6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu          0,00 15 000,00 11 312,00 75,41 

6171 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu              50 000,00 15 000,00 0,00 0,00 

6171      Činnost místní správy                              173 000,00 148 000,00 110 964,00 74,98 

6310 5141 Úroky vlastní                                      3 000 000,00 1 200 000,00 814 303,06 67,86 

6310 5163 Služby peněžních ústavů                            120 000,00 120 000,00 87 789,52 73,16 

6310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu          -8 000 000,00 -8 000 000,00 -14 751 976,54 184,40 

6310      
Obecné příjmy a výdaje z finančních 
operací        -4 880 000,00 -6 680 000,00 -13 849 883,96 207,33 

6320 5163 Služby peněžních ústavů                            600 000,00 600 000,00 598 368,00 99,73 

6320      Pojištění funkčně nespecifikované                 600 000,00 600 000,00 598 368,00 99,73 

6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu          10 000 000,00 5 100 000,00 5 089 150,00 99,79 

6399      Ostatní finanční operace                           10 000 000,00 5 100 000,00 5 089 150,00 99,79 

6402 5364 Vratky ústředním rozpočtům                         0,00 297 000,00 297 287,00 100,10 

6402      Finanční vypořádání minulých let                  0,00 297 000,00 297 287,00 100,10 

6409 5901 Nespecifikované rezervy                            5 014 000,00 8 219 000,00 0,00 0,00 

6409      Ostatní činnosti jinde nezařazené                 5 014 000,00 8 219 000,00 0,00 0,00 

          
CELKEM ZA  ORG  - Nezadaná 
hodnota ORG             11 025 000,00 8 177 000,00 -7 243 759,72       X 

                                                                                                                           

          ORG 0201 - Mateřská škola Grohova                                                                               

                                                                                                                           

3111 5331 Příspěvky zřízeným PO                              2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 100,00 

3111      Předškolní zařízení                                2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 100,00 

          
CELKEM ZA  ORG 0201 - Mateřská 
škola Grohova       2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 100,00 
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ORG 0202 - Mateřská škola Sluníčko 
Havlíčkova                                                                    

                                                                                                                           

3111 5331 Příspěvky zřízeným PO                              2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 100,00 

3111      Předškolní zařízení                                2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 100,00 

          
CELKEM ZA  ORG 0202 - Mateřská 
škola Sluníčko Havl 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 100,00 

                                                                                                                           

          
ORG 0203 - Mateřská škola 
Masarykova                                                                             

                                                                                                                           

3111 5331 Příspěvky zřízeným PO                              1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 100,00 

3111      Předškolní zařízení                                1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 100,00 

          
CELKEM ZA  ORG 0203 - Mateřská 
škola Masarykova    1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 100,00 

                                                                                                                           

          ORG 0205 - Provoz zámku                                                                                         

                                                                                                                           

3319 5331 Příspěvky zřízeným PO                              12 300 000,00 14 310 000,00 14 310 000,00 100,00 

3319      Ostatní záležitosti kultury                        12 300 000,00 14 310 000,00 14 310 000,00 100,00 

          
CELKEM ZA  ORG 0205 - Provoz 
zámku                 12 300 000,00 14 310 000,00 14 310 000,00 100,00 

                                                                                                                           

          
ORG 0211 - Základní škola Smetanovy 
sady 630                                                                     

                                                                                                                           

3113 5331 Příspěvky zřízeným PO                              3 900 000,00 3 900 000,00 3 900 000,00 100,00 

3113 5336 Neivestiční transf zřízeným PO                     0,00 1 073 000,00 1 072 584,80 99,96 

3113      Základní školy                                     3 900 000,00 4 973 000,00 4 972 584,80 99,99 

          
CELKEM ZA  ORG 0211 - Základní 
škola Smetanovy sad 3 900 000,00 4 973 000,00 4 972 584,80 99,99 

                                                                                                                           

          
ORG 0212 - Základní škola Smetanovy 
sady 625                                                                     

                                                                                                                           

3113 5331 Příspěvky zřízeným PO                              1 700 000,00 1 760 000,00 1 760 000,00 100,00 

3113 5336 Neivestiční transf zřízeným PO                     0,00 491 000,00 491 047,60 100,01 

3113      Základní školy                                     1 700 000,00 2 251 000,00 2 251 047,60 100,00 

6320 5192 
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a 
náhrady (část) 0,00 4 000,00 3 905,00 97,63 

6320      Pojištění funkčně nespecifikované                 0,00 4 000,00 3 905,00 97,63 

          
CELKEM ZA  ORG 0212 - Základní 
škola Smetanovy sad 1 700 000,00 2 255 000,00 2 254 952,60 100,00 

                                                                                                                           

          ORG 0213 - Základní škola Družby 329                                                                            

                                                                                                                           

3113 5331 Příspěvky zřízeným PO                              3 900 000,00 4 175 000,00 4 175 000,00 100,00 

3113 5336 Neivestiční transf zřízeným PO                     0,00 961 000,00 960 722,00 99,97 

3113 6351 Transfery zřízeným PO                              0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 100,00 

3113      Základní školy                                     3 900 000,00 8 136 000,00 8 135 722,00 100,00 

          
CELKEM ZA  ORG 0213 - Základní 
škola Družby 329    3 900 000,00 8 136 000,00 8 135 722,00 100,00 
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          ORG 0223 - Ústřední školní jídelna                                                                              

                                                                                                                           

3141 5331 Příspěvky zřízeným PO                              1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 100,00 

3141      Školní stravování - základní                       1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 100,00 

          
CELKEM ZA  ORG 0223 - Ústřední 
školní jídelna      1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 100,00 

                                                                                                                           

          ORG 0225 - CVA Všetuly - školství                                                                               

                                                                                                                           

3421 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací           0,00 0,00 1 822,00 0,00 

3421 5331 Příspěvky zřízeným PO                              1 550 000,00 1 715 000,00 1 715 000,00 100,00 

3421      Využití volného času dětí a mládeže               1 550 000,00 1 715 000,00 1 716 822,00 100,11 

          
CELKEM ZA  ORG 0225 - CVA 
Všetuly - školství       1 550 000,00 1 715 000,00 1 716 822,00 100,11 

                                                                                                                           

          ORG 0751 - Kanalizace Tučapy Količín                                                                            

                                                                                                                           

2321 6121 Budovy, haly a stavby                              0,00 30 000,00 30 000,00 100,00 

2321      
Odvádění a čištění odpadních 
vod,nakládání s kaly  0,00 30 000,00 30 000,00 100,00 

          
CELKEM ZA  ORG 0751 - Kanalizace 
Tučapy Količín    0,00 30 000,00 30 000,00 100,00 

                                                                                                                           

          
ORG 0803 - Jihovýchodní obchvat 
města                                                                            

                                                                                                                           

2212 6121 Budovy, haly a stavby                              0,00 30 000,00 30 000,00 100,00 

2212      Silnice                                            0,00 30 000,00 30 000,00 100,00 

          
CELKEM ZA  ORG 0803 - 
Jihovýchodní obchvat města   0,00 30 000,00 30 000,00 100,00 

                                                                                                                           

          ORG 1205 - zámecká zahrada                                                                                     

                                                                                                                           

3319 5331 Příspěvky zřízeným PO                              2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00 100,00 

3319      Ostatní záležitosti kultury                        2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00 100,00 

          
CELKEM ZA  ORG 1205 - zámecká 
zahrada              2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00 100,00 

                                                                                                                           

          ORG 1213 - Správa hřiště 3.ZŠ                                                                                   

                                                                                                                           

3113 5331 Příspěvky zřízeným PO                              400 000,00 400 000,00 400 000,00 100,00 

3113      Základní školy                                     400 000,00 400 000,00 400 000,00 100,00 

          
CELKEM ZA  ORG 1213 - Správa 
hřiště 3.ZŠ           400 000,00 400 000,00 400 000,00 100,00 

          
CELKEM ZA  KAP 11 - Odbor 
finanční                 44 275 000,00 49 526 000,00 34 106 321,68 68,87 

                                                                                                                           

          KAP 13 - Odbor školství a kultury                                                                               

                                                                                                                           

          ORG  - Nezadaná hodnota ORG                                                                                     

                                                                                                                           

2143 5021 Ostatní osobní výdaje                              1 000,00 2 000,00 1 800,00 90,00 

2143 5139 Nákup materiálu j.n.                               2 000,00 1 000,00 1 376,00 137,60 

2143 5169 Nákup ostatních služeb                             232 000,00 232 000,00 228 833,00 98,63 
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2143 5194 Věcné dary                                         115 000,00 115 000,00 115 360,40 100,31 

2143 5222 
Neinvestiční transfery občanským 
sdružením         50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 

2143      Cestovní ruch                                      400 000,00 400 000,00 397 369,40 99,34 

3319 5021 Ostatní osobní výdaje                              39 000,00 44 000,00 44 000,00 100,00 

3319 5169 Nákup ostatních služeb                             1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 

3319      Ostatní záležitosti kultury                        40 000,00 45 000,00 44 000,00 97,78 

3322 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                  0,00 15 000,00 15 000,00 100,00 

3322 5139 Nákup materiálu j.n.                               0,00 0,00 490,00 0,00 

3322 5164 Nájemné                                            0,00 0,00 99,00 0,00 

3322 5169 Nákup ostatních služeb                             25 000,00 55 000,00 52 360,00 95,20 

3322 5171 Opravy a udržování                                 130 000,00 35 000,00 13 200,00 37,71 

3322      
Zachování a obnova kulturních 
památek              155 000,00 105 000,00 81 149,00 77,28 

3326 5171 Opravy a udržování                                 45 000,00 45 000,00 45 000,00 100,00 

3326      Historické povědomí                                45 000,00 45 000,00 45 000,00 100,00 

3349 5021 Ostatní osobní výdaje                              15 000,00 15 000,00 13 800,00 92,00 

3349 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                  9 000,00 9 000,00 8 200,00 91,11 

3349 5139 Nákup materiálu j.n.                               1 000,00 1 000,00 1 127,00 112,70 

3349 5169 Nákup ostatních služeb                             570 000,00 570 000,00 560 734,40 98,37 

3349 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)                  5 000,00 5 000,00 5 226,00 104,52 

3349      
Ostatní záležitosti sdělovacích 
prostředků         600 000,00 600 000,00 589 087,40 98,18 

3399 5021 Ostatní osobní výdaje                              20 000,00 20 000,00 12 500,00 62,50 

3399 5139 Nákup materiálu j.n.                               3 000,00 3 000,00 3 056,00 101,87 

3399 5169 Nákup ostatních služeb                             15 000,00 15 000,00 11 138,00 74,25 

3399 5175 Pohoštění                                          25 000,00 25 000,00 25 080,00 100,32 

3399 5194 Věcné dary                                         22 000,00 22 000,00 21 814,00 99,15 

3399      Ostatní záležitosti kultury                        85 000,00 85 000,00 73 588,00 86,57 

3419 5175 Pohoštění                                          3 000,00 3 000,00 2 982,00 99,40 

3419 5194 Věcné dary                                         12 000,00 12 000,00 11 998,00 99,98 

3419 5222 
Neinvestiční transfery občanským 
sdružením         200 000,00 200 000,00 175 047,50 87,52 

3419      Ostatní tělovýchovná činnost                      215 000,00 215 000,00 190 027,50 88,38 

3421 5222 
Neinvestiční transfery občanským 
sdružením         47 000,00 37 000,00 28 687,50 77,53 

3421      Využití volného času dětí a mládeže               47 000,00 37 000,00 28 687,50 77,53 

          
CELKEM ZA  ORG  - Nezadaná 
hodnota ORG             1 587 000,00 1 532 000,00 1 448 908,80 94,58 

                                                                                                                           

          ORG 0201 - Mateřská škola Grohova                                                                               

                                                                                                                           

3111 5331 Příspěvky zřízeným PO                              3 000,00 3 000,00 2 250,00 75,00 

3111      Předškolní zařízení                                3 000,00 3 000,00 2 250,00 75,00 

          
CELKEM ZA  ORG 0201 - Mateřská 
škola Grohova       3 000,00 3 000,00 2 250,00 75,00 

                                                                                                                           

          ORG 0225 - CVA Všetuly - školství                                                                               

                                                                                                                           

3421 5331 Příspěvky zřízeným PO                              0,00 10 000,00 4 987,50 49,88 

3421      Využití volného času dětí a mládeže               0,00 10 000,00 4 987,50 49,88 

          
CELKEM ZA  ORG 0225 - CVA 
Všetuly - školství       0,00 10 000,00 4 987,50 49,88 
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          ORG 0900 - židovský festival                                                                                    

                                                                                                                           

3399 5222 
Neinvestiční transfery občanským 
sdružením         30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 

3399      Ostatní záležitosti kultury                        30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 

          
CELKEM ZA  ORG 0900 - židovský 
festival            30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 

                                                                                                                           

          ORG 0901 - pořádání plesu                                                                                       

                                                                                                                           

3399 5222 
Neinvestiční transfery občanským 
sdružením         100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00 

3399      Ostatní záležitosti kultury                        100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00 

          
CELKEM ZA  ORG 0901 - pořádání 
plesu               100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00 

                                                                                                                           

          ORG 0902 - Cyklistický klub                                                                                     

                                                                                                                           

3419 5222 
Neinvestiční transfery občanským 
sdružením         100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00 

3419      Ostatní tělovýchovná činnost                      100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00 

          
CELKEM ZA  ORG 0902 - Cyklistický 
klub             100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00 

                                                                                                                           

          ORG 0904 - Otevřené brány                                                                                       

                                                                                                                           

3322 5223 Transfery - církvím                                0,00 450 000,00 450 000,00 100,00 

3322      
Zachování a obnova kulturních 
památek              0,00 450 000,00 450 000,00 100,00 

3399 5223 Transfery - církvím                                0,00 30 000,00 30 000,00 100,00 

3399      Ostatní záležitosti kultury                        0,00 30 000,00 30 000,00 100,00 

          
CELKEM ZA  ORG 0904 - Otevřené 
brány               0,00 480 000,00 480 000,00 100,00 

                                                                                                                           

          ORG 0905 - Muzika Holešov                                                                                       

                                                                                                                           

3399 5222 
Neinvestiční transfery občanským 
sdružením         0,00 700 000,00 700 000,00 100,00 

3399      Ostatní záležitosti kultury                        0,00 700 000,00 700 000,00 100,00 

          
CELKEM ZA  ORG 0905 - Muzika 
Holešov               0,00 700 000,00 700 000,00 100,00 

                                                                                                                           

          ORG 0999 - Akce milion                                                                                           

                                                                                                                           

3113 5222 
Neinvestiční transfery občanským 
sdružením         0,00 12 000,00 12 000,00 100,00 

3113      Základní školy                                     0,00 12 000,00 12 000,00 100,00 

3121 5222 
Neinvestiční transfery občanským 
sdružením         0,00 4 000,00 4 000,00 100,00 

3121      Gymnázia                                           0,00 4 000,00 4 000,00 100,00 

3231 5339 Neinv.transfery cizím přís.org                     0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 

3231      Základní umělecké školy                            0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 

3311 5222 
Neinvestiční transfery občanským 
sdružením         0,00 33 000,00 33 000,00 100,00 
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3311      Divadelní činnost                                  0,00 33 000,00 33 000,00 100,00 

3330 5223 Transfery - církvím                                0,00 43 000,00 43 000,00 100,00 

3330      Činnost církví                                     0,00 43 000,00 43 000,00 100,00 

3399 5222 
Neinvestiční transfery občanským 
sdružením         0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 

3399      Ostatní záležitosti kultury                        0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 

3419 5222 
Neinvestiční transfery občanským 
sdružením         1 300 000,00 893 000,00 893 000,00 100,00 

3419 5492 Dary obyvatelstvu                                  0,00 6 000,00 6 000,00 100,00 

3419      Ostatní tělovýchovná činnost                      1 300 000,00 899 000,00 899 000,00 100,00 

3421 5222 
Neinvestiční transfery občanským 
sdružením         0,00 150 000,00 150 000,00 100,00 

3421      Využití volného času dětí a mládeže               0,00 150 000,00 150 000,00 100,00 

3429 5222 
Neinvestiční transfery občanským 
sdružením         0,00 122 000,00 122 000,00 100,00 

3429 5492 Dary obyvatelstvu                                  0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 

3429      Ostatní zájmová činnost a rekreace                0,00 127 000,00 127 000,00 100,00 

5512 5222 
Neinvestiční transfery občanským 
sdružením         0,00 25 000,00 25 000,00 100,00 

5512      Požární ochrana-dobrovolná část                   0,00 25 000,00 25 000,00 100,00 

          CELKEM ZA  ORG 0999 - Akce milion                 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 100,00 

                                                                                                                           

          ORG 4097 - Mikroregion Holešovsko                                                                               

                                                                                                                           

3639 5329 Transfery územním rozpoč.                          180 000,00 180 000,00 177 525,00 98,63 

3639      
Komunální služby a územní rozvoj jinde 
nezařazené  180 000,00 180 000,00 177 525,00 98,63 

          
CELKEM ZA  ORG 4097 - 
Mikroregion Holešovsko       180 000,00 180 000,00 177 525,00 98,63 

          
CELKEM ZA  KAP 13 - Odbor školství 
a kultury       3 300 000,00 4 435 000,00 4 343 671,30 97,94 

                                                                                                                           

          KAP 14 - ISÚ                                                                                                     

                                                                                                                           

          ORG  - Nezadaná hodnota ORG                                                                                     

                                                                                                                           

2212 5139 Nákup materiálu j.n.                               50 000,00 45 000,00 2 232,00 4,96 

2212 5169 Nákup ostatních služeb                             2 350 000,00 1 850 000,00 1 113 461,80 60,19 

2212 5171 Opravy a udržování                                 200 000,00 400 000,00 398 444,00 99,61 

2212      Silnice                                            2 600 000,00 2 295 000,00 1 514 137,80 65,98 

2219 5139 Nákup materiálu j.n.                               50 000,00 0,00 0,00 0,00 

2219 5169 Nákup ostatních služeb                             200 000,00 100 000,00 27 695,00 27,70 

2219 5171 Opravy a udržování                                 100 000,00 200 000,00 111 699,00 55,85 

2219      
Ostatní záležitosti pozemních 
komunikací           350 000,00 300 000,00 139 394,00 46,46 

2221 5139 Nákup materiálu j.n.                               5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 

2221 5169 Nákup ostatních služeb                             5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 

2221 5171 Opravy a udržování                                 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 

2221 5323 Neinvestiční transfery krajům                      860 000,00 860 000,00 850 430,00 98,89 

2221      Provoz veřejné silniční dopravy                   885 000,00 885 000,00 850 430,00 96,09 

2229 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                  0,00 9 000,00 8 160,00 90,67 

2229 5139 Nákup materiálu j.n.                               30 000,00 11 000,00 4 032,00 36,65 

2229 5164 Nájemné                                            10 000,00 10 000,00 9 024,00 90,24 

2229 5169 Nákup ostatních služeb                             30 000,00 40 000,00 30 066,00 75,17 
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2229 5171 Opravy a udržování                                 40 000,00 40 000,00 21 810,00 54,53 

2229      Ostatní záležitosti v silniční dopravě            110 000,00 110 000,00 73 092,00 66,45 

2310 5169 Nákup ostatních služeb                             1 000,00 1 000,00 233,00 23,30 

2310      Pitná voda                                         1 000,00 1 000,00 233,00 23,30 

2321 5169 Nákup ostatních služeb                             13 000,00 13 000,00 11 424,00 87,88 

2321      
Odvádění a čištění odpadních 
vod,nakládání s kaly  13 000,00 13 000,00 11 424,00 87,88 

3412 5139 Nákup materiálu j.n.                               2 000,00 9 000,00 7 062,00 78,47 

3412 5169 Nákup ostatních služeb                             13 000,00 13 000,00 11 592,00 89,17 

3412 5171 Opravy a udržování                                 20 000,00 253 000,00 146 173,00 57,78 

3412 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu          0,00 23 000,00 22 275,00 96,85 

3412      Sportovní zařízení v majetku obce                 35 000,00 298 000,00 187 102,00 62,79 

3611 6460 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu        1 000 000,00 1 000 000,00 760 000,00 76,00 

3611      Podpora individuální bytové výstavby              1 000 000,00 1 000 000,00 760 000,00 76,00 

3612 5151 Studená voda                                       472 000,00 475 000,00 475 115,00 100,02 

3612 5154 Elektrická energie                                 26 000,00 26 000,00 26 344,00 101,32 

3612 5169 Nákup ostatních služeb                             35 000,00 35 000,00 34 299,20 98,00 

3612 5171 Opravy a udržování                                 3 000,00 2 000,00 1 275,00 63,75 

3612 5909 
Ostatní neinvestiční výdaje jinde 
nezařazené       112 000,00 973 000,00 972 174,00 99,92 

3612      Bytové hospodářství                                648 000,00 1 511 000,00 1 509 207,20 99,88 

3613 5151 Studená voda                                       110 000,00 68 000,00 67 568,00 99,36 

3613 5153 Plyn                                               9 000,00 9 000,00 8 612,17 95,69 

3613 5154 Elektrická energie                                 78 000,00 81 000,00 80 613,00 99,52 

3613 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací           0,00 1 000,00 818,00 81,80 

3613 5169 Nákup ostatních služeb                             2 000,00 2 000,00 1 690,10 84,51 

3613 5171 Opravy a udržování                                 2 000,00 2 000,00 1 233,00 61,65 

3613 5909 
Ostatní neinvestiční výdaje jinde 
nezařazené       62 000,00 348 000,00 251 352,00 72,23 

3613      Nebytové hospodářství                              263 000,00 511 000,00 411 886,27 80,60 

3631 5139 Nákup materiálu j.n.                               100 000,00 100 000,00 99 397,00 99,40 

3631 5154 Elektrická energie                                 2 200 000,00 2 250 000,00 2 219 727,00 98,65 

3631 5169 Nákup ostatních služeb                             350 000,00 350 000,00 345 971,00 98,85 

3631 5171 Opravy a udržování                                 1 350 000,00 1 600 000,00 1 528 142,00 95,51 

3631      Veřejné osvětlení                                  4 000 000,00 4 300 000,00 4 193 237,00 97,52 

3632 5169 Nákup ostatních služeb                             600 000,00 650 000,00 650 000,00 100,00 

3632      Pohřebnictví                                       600 000,00 650 000,00 650 000,00 100,00 

3636 5169 Nákup ostatních služeb                             37 000,00 37 000,00 0,00 0,00 

3636      Územní rozvoj                                      37 000,00 37 000,00 0,00 0,00 

3639 5164 Nájemné                                            21 000,00 21 000,00 20 521,00 97,72 

3639 5169 Nákup ostatních služeb                             200 000,00 100 000,00 53 940,00 53,94 

3639 5171 Opravy a udržování                                 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 

3639 5361 Nákup kolků                                        50 000,00 10 000,00 8 850,00 88,50 

3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu          404 000,00 369 000,00 92 160,00 24,98 

3639 6121 Budovy, haly a stavby                              1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

3639 6130 Pozemky                                            50 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00 

3639      
Komunální služby a územní rozvoj jinde 
nezařazené  2 275 000,00 650 000,00 325 471,00 50,07 

6310 5163 Služby peněžních ústavů                            5 000,00 5 000,00 2 642,60 52,85 

6310      
Obecné příjmy a výdaje z finančních 
operací        5 000,00 5 000,00 2 642,60 52,85 

          
CELKEM ZA  ORG  - Nezadaná 
hodnota ORG             12 822 000,00 12 566 000,00 10 628 256,87 84,58 
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          ORG 0213 - Základní škola Družby 329                                                                            

                                                                                                                           

3113 6121 Budovy, haly a stavby                              0,00 315 000,00 314 887,00 99,96 

3113      Základní školy                                     0,00 315 000,00 314 887,00 99,96 

          
CELKEM ZA  ORG 0213 - Základní 
škola Družby 329    0,00 315 000,00 314 887,00 99,96 

                                                                                                                           

          ORG 0228 - Platby SVJ                                                                                            

                                                                                                                           

3612 5169 Nákup ostatních služeb                             2 000,00 2 000,00 660,00 33,00 

3612 5192 
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a 
náhrady (část) 9 000,00 9 000,00 4 398,00 48,87 

3612      Bytové hospodářství                                11 000,00 11 000,00 5 058,00 45,98 

3613 5169 Nákup ostatních služeb                             2 000,00 2 000,00 660,00 33,00 

3613 5192 
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a 
náhrady (část) 17 000,00 17 000,00 14 001,00 82,36 

3613      Nebytové hospodářství                              19 000,00 19 000,00 14 661,00 77,16 

          CELKEM ZA  ORG 0228 - Platby SVJ                  30 000,00 30 000,00 19 719,00 65,73 

                                                                                                                           

          
ORG 0231 - Koupaliště zámek - Areál 
zdraví II.                                                                   

                                                                                                                           

3412 5151 Studená voda                                       0,00 7 000,00 7 163,00 102,33 

3412 5154 Elektrická energie                                 0,00 38 000,00 37 695,60 99,20 

3412 5164 Nájemné                                            0,00 0,00 540,00 0,00 

3412 5213 Transfery - podnikatelům-PO                        280 000,00 280 000,00 280 000,00 100,00 

3412      Sportovní zařízení v majetku obce                 280 000,00 325 000,00 325 398,60 100,12 

          CELKEM ZA  ORG 0231 - koupaliště                  280 000,00 325 000,00 325 398,60 100,12 

                                                                                                                           

          ORG 0232 - Bazén Tovární                                                                                        

                                                                                                                           

3412 5212 Transfery - podnikatelům-FO                        3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 100,00 

3412      Sportovní zařízení v majetku obce                 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 100,00 

          
CELKEM ZA  ORG 0232 - Bazén 
Tovární                3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 100,00 

                                                                                                                           

          ORG 0233 - Veřejné WC                                                                                           

                                                                                                                           

3639 5169 Nákup ostatních služeb                             27 000,00 27 000,00 20 250,00 75,00 

3639      
Komunální služby a územní rozvoj jinde 
nezařazené  27 000,00 27 000,00 20 250,00 75,00 

          CELKEM ZA  ORG 0233 - Veřejné WC                  27 000,00 27 000,00 20 250,00 75,00 

                                                                                                                           

          ORG 0234 - budova Sušilova 478                                                                                  

                                                                                                                           

3613 5151 Studená voda                                       35 000,00 35 000,00 34 552,00 98,72 

3613 5153 Plyn                                               1 000,00 1 000,00 215,39 21,54 

3613 5154 Elektrická energie                                 51 000,00 0,00 0,00 0,00 

3613 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací           2 000,00 2 000,00 2 096,11 104,81 

3613 5169 Nákup ostatních služeb                             0,00 0,00 488,00 0,00 

3613      Nebytové hospodářství                              89 000,00 38 000,00 37 351,50 98,29 

          CELKEM ZA  ORG 0234 - budova 89 000,00 38 000,00 37 351,50 98,29 
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Sušilova 478          

                                                                                                                           

          ORG 0237 - stadion Míru                                                                                         

                                                                                                                           

3412 5021 Ostatní osobní výdaje                              24 000,00 24 000,00 24 000,00 100,00 

3412 5139 Nákup materiálu j.n.                               10 000,00 10 000,00 9 670,00 96,70 

3412 5151 Studená voda                                       22 000,00 22 000,00 993,00 4,51 

3412 5153 Plyn                                               46 000,00 46 000,00 0,00 0,00 

3412 5154 Elektrická energie                                 40 000,00 40 000,00 969,00 2,42 

3412 5156 Pohonné hmoty a maziva                             15 000,00 9 000,00 8 630,00 95,89 

3412 5164 Nájemné                                            1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 

3412 5169 Nákup ostatních služeb                             5 000,00 3 000,00 2 640,00 88,00 

3412 5171 Opravy a udržování                                 20 000,00 20 000,00 19 778,00 98,89 

3412      Sportovní zařízení v majetku obce                 183 000,00 175 000,00 66 680,00 38,10 

          
CELKEM ZA  ORG 0237 - stadion 
Míru                 183 000,00 175 000,00 66 680,00 38,10 

                                                                                                                           

          
ORG 0239 - správa Tepelné 
hospodářství                                                                           

                                                                                                                           

3612 5169 Nákup ostatních služeb                             197 000,00 197 000,00 197 232,00 100,12 

3612      Bytové hospodářství                                197 000,00 197 000,00 197 232,00 100,12 

          
CELKEM ZA  ORG 0239 - správa 
Tepelné hospodářství  197 000,00 197 000,00 197 232,00 100,12 

                                                                                                                           

          ORG 0251 - Běžná údržba města                                                                                   

                                                                                                                           

3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                  0,00 9 000,00 8 962,00 99,58 

3745 5139 Nákup materiálu j.n.                               50 000,00 41 000,00 17 150,00 41,83 

3745 5151 Studená voda                                       25 000,00 25 000,00 24 485,00 97,94 

3745 5169 Nákup ostatních služeb                             1 800 000,00 1 800 000,00 1 563 458,00 86,86 

3745 5171 Opravy a udržování                                 125 000,00 175 000,00 135 643,00 77,51 

3745      Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň             2 000 000,00 2 050 000,00 1 749 698,00 85,35 

          
CELKEM ZA  ORG 0251 - Běžná 
údržba města           2 000 000,00 2 050 000,00 1 749 698,00 85,35 

                                                                                                                           

          ORG 0252 - Sečení zeleně                                                                                         

                                                                                                                           

3745 5139 Nákup materiálu j.n.                               20 000,00 20 000,00 2 863,00 14,32 

3745 5156 Pohonné hmoty a maziva                             40 000,00 40 000,00 8 486,00 21,22 

3745 5169 Nákup ostatních služeb                             3 125 000,00 3 125 000,00 2 728 122,00 87,30 

3745 5171 Opravy a udržování                                 15 000,00 15 000,00 4 165,00 27,77 

3745      Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň               3 200 000,00 3 200 000,00 2 743 636,00 85,74 

          
CELKEM ZA  ORG 0252 - Sečení 
zeleně                3 200 000,00 3 200 000,00 2 743 636,00 85,74 

                                                                                                                           

          ORG 0266 - projektové dokumentace                                                                               

                                                                                                                           

2212 5169 Nákup ostatních služeb                             0,00 44 000,00 43 200,00 98,18 

2212      Silnice                                            0,00 44 000,00 43 200,00 98,18 

          
CELKEM ZA  ORG 0266 - projektové 
dokumentace       0,00 44 000,00 43 200,00 98,18 
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          ORG 0267 - parkoviště Masarykova                                                                                

                                                                                                                           

2219 5171 Opravy a udržování                                 0,00 120 000,00 119 451,00 99,54 

2219      
Ostatní záležitosti pozemních 
komunikací           0,00 120 000,00 119 451,00 99,54 

          
CELKEM ZA  ORG 0267 - parkoviště 
Masarykova        0,00 120 000,00 119 451,00 99,54 

                                                                                                                           

          ORG 0751 - Kanalizace Tučapy Količín                                                                            

                                                                                                                           

2321 6121 Budovy, haly a stavby                              63 002 000,00 93 002 000,00 91 304 136,00 98,17 

2321      
Odvádění a čištění odpadních 
vod,nakládání s kaly  63 002 000,00 93 002 000,00 91 304 136,00 98,17 

          
CELKEM ZA  ORG 0751 - Kanalizace 
Tučapy Količín    63 002 000,00 93 002 000,00 91 304 136,00 98,17 

                                                                                                                           

          
ORG 0757 - Rekonstrukce zámku 2. 
etapa                                                                           

                                                                                                                           

3322 6121 Budovy, haly a stavby                              0,00 18 000 000,00 15 000 000,00 83,33 

3322      
Zachování a obnova kulturních 
památek              0,00 18 000 000,00 15 000 000,00 83,33 

          
CELKEM ZA  ORG 0757 - 
Rekonstrukce zámku 2. etapa  0,00 18 000 000,00 15 000 000,00 83,33 

                                                                                                                           

          
ORG 0803 - Jihovýchodní obchvat 
města                                                                            

                                                                                                                           

2212 6121 Budovy, haly a stavby                              0,00 30 660 000,00 24 747 566,80 80,72 

2212      Silnice                                            0,00 30 660 000,00 24 747 566,80 80,72 

          
CELKEM ZA  ORG 0803 - 
Jihovýchodní obchvat města   0,00 30 660 000,00 24 747 566,80 80,72 

                                                                                                                           

          ORG 0805 - Americký park                                                                                        

                                                                                                                           

3429 6121 Budovy, haly a stavby                              0,00 1 084 000,00 1 083 976,00 100,00 

3429      Ostatní zájmová činnost a rekreace                0,00 1 084 000,00 1 083 976,00 100,00 

          
CELKEM ZA  ORG 0805 - Americký 
park                0,00 1 084 000,00 1 083 976,00 100,00 

                                                                                                                           

          ORG 0812 - rekonstrukce VO                                                                                      

                                                                                                                           

3631 6121 Budovy, haly a stavby                              0,00 300 000,00 60 000,00 20,00 

3631      Veřejné osvětlení                                  0,00 300 000,00 60 000,00 20,00 

          
CELKEM ZA  ORG 0812 - 
rekonstrukce VO              0,00 300 000,00 60 000,00 20,00 

                                                                                                                           

          ORG 0819 - parkovací místa                                                                                      

                                                                                                                           

2219 6121 Budovy, haly a stavby                              0,00 321 000,00 320 673,00 99,90 

2219      
Ostatní záležitosti pozemních 
komunikací           0,00 321 000,00 320 673,00 99,90 

          
CELKEM ZA  ORG 0819 - parkovací 
místa              0,00 321 000,00 320 673,00 99,90 
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ORG 0820 - byty pro sociálně 
začleňované občany                                                                  

                                                                                                                           

3612 6121 Budovy, haly a stavby                              3 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 100,00 

3612      Bytové hospodářství                                3 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 100,00 

          
CELKEM ZA  ORG 0820 - byty pro 
sociálně začleňovan 3 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 100,00 

                                                                                                                           

          ORG 0829 - hřiště Tučapy                                                                                        

                                                                                                                           

3412 6121 Budovy, haly a stavby                              0,00 600 000,00 599 862,00 99,98 

3412      Sportovní zařízení v majetku obce                 0,00 600 000,00 599 862,00 99,98 

          
CELKEM ZA  ORG 0829 - hřiště 
Tučapy                0,00 600 000,00 599 862,00 99,98 

                                                                                                                           

          ORG 0831 - chodníky Masarykova                                                                                  

                                                                                                                           

2219 5171 Opravy a udržování                                 0,00 1 483 000,00 1 447 223,20 97,59 

2219      
Ostatní záležitosti pozemních 
komunikací           0,00 1 483 000,00 1 447 223,20 97,59 

          
CELKEM ZA  ORG 0831 - chodníky 
Masarykova          0,00 1 483 000,00 1 447 223,20 97,59 

                                                                                                                           

          ORG 0835 - Humanizace CpS                                                                                       

                                                                                                                           

4357 6121 Budovy, haly a stavby                              0,00 3 500 000,00 395 400,00 11,30 

4357      Domovy                                             0,00 3 500 000,00 395 400,00 11,30 

          
CELKEM ZA  ORG 0835 - Humanizace 
CpS               0,00 3 500 000,00 395 400,00 11,30 

                                                                                                                           

          ORG 0836 - komunikace Květná                                                                                    

                                                                                                                           

2212 6121 Budovy, haly a stavby                              0,00 780 000,00 0,00 0,00 

2212      Silnice                                            0,00 780 000,00 0,00 0,00 

          
CELKEM ZA  ORG 0836 - komunikace 
Květná            0,00 780 000,00 0,00 0,00 

                                                                                                                           

          
ORG 0837 - cyklostezka Holešov-
obchvat                                                                           

                                                                                                                           

2219 6121 Budovy, haly a stavby                              0,00 150 000,00 80 400,00 53,60 

2219      
Ostatní záležitosti pozemních 
komunikací           0,00 150 000,00 80 400,00 53,60 

          
CELKEM ZA  ORG 0837 - cyklostezka 
Holešov-obchvat  0,00 150 000,00 80 400,00 53,60 

                                                                                                                           

          ORG 0838 - regenerace sídliště U Letiště                                                                        

                                                                                                                           

3639 6121 Budovy, haly a stavby                              0,00 2 646 000,00 2 646 147,00 100,01 

3639      
Komunální služby a územní rozvoj jinde 
nezařazené  0,00 2 646 000,00 2 646 147,00 100,01 

          
CELKEM ZA  ORG 0838 - regenerace 
sídliště U Letišt 0,00 2 646 000,00 2 646 147,00 100,01 
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          CELKEM ZA  KAP 14 - ISÚ                           87 830 000,00 182 613 000,00 164 951 143,97 90,33 

                                                                                                                           

          
KAP 16 - Odbor správní a vnitřních 
věcí                                                                          

                                                                                                                           

          ORG  - Nezadaná hodnota ORG                                                                                     

                                                                                                                           

3399 5169 Nákup ostatních služeb                             6 000,00 6 000,00 5 940,00 99,00 

3399 5175 Pohoštění                                          6 000,00 6 000,00 6 070,00 101,17 

3399 5194 Věcné dary                                         60 000,00 80 000,00 79 971,00 99,96 

3399      Ostatní záležitosti kultury                        72 000,00 92 000,00 91 981,00 99,98 

3639 5229 Transfery -neziskovým organiz.                    27 000,00 27 000,00 26 868,20 99,51 

3639      
Komunální služby a územní rozvoj jinde 
nezařazené  27 000,00 27 000,00 26 868,20 99,51 

6115 5019 Ostatní platy                                      0,00 0,00 224,00 0,00 

6115 5021 Ostatní osobní výdaje                              0,00 271 000,00 276 335,00 101,97 

6115 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                  0,00 13 000,00 12 897,60 99,21 

6115 5139 Nákup materiálu j.n.                               0,00 16 000,00 15 739,00 98,37 

6115 5156 Pohonné hmoty a maziva                             0,00 3 000,00 3 207,00 106,90 

6115 5167 Služby školení a vzdělávání                        0,00 20 000,00 0,00 0,00 

6115 5169 Nákup ostatních služeb                             0,00 20 000,00 18 350,00 91,75 

6115      Volby do zastupitelstev ÚSC                       0,00 343 000,00 326 752,60 95,26 

6171 5133 Léky a zdravotnický materiál                       1 000,00 1 000,00 813,00 81,30 

6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk                       45 000,00 54 000,00 47 686,00 88,31 

6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek              102 000,00 168 000,00 161 340,36 96,04 

6171 5139 Nákup materiálu j.n.                               300 000,00 330 000,00 300 061,11 90,93 

6171 5151 Studená voda                                       65 000,00 73 000,00 72 799,00 99,72 

6171 5152 Teplo                                              843 000,00 845 000,00 844 323,78 99,92 

6171 5154 Elektrická energie                                 470 000,00 385 000,00 372 375,00 96,72 

6171 5156 Pohonné hmoty a maziva                             230 000,00 230 000,00 198 494,05 86,30 

6171 5161 Služby pošt                                        500 000,00 400 000,00 356 028,30 89,01 

6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací           350 000,00 300 000,00 293 908,61 97,97 

6171 5169 Nákup ostatních služeb                             1 976 000,00 2 336 000,00 2 200 446,58 94,20 

6171 5171 Opravy a udržování                                 691 000,00 346 000,00 319 896,90 92,46 

6171 5222 
Neinvestiční transfery občanským 
sdružením         1 000,00 2 000,00 1 500,00 75,00 

6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu          7 000,00 21 000,00 20 051,00 95,48 

6171 6121 Budovy, haly a stavby                              0,00 494 000,00 460 630,66 93,25 

6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení                       0,00 65 000,00 0,00 0,00 

6171      Činnost místní správy                              5 581 000,00 6 050 000,00 5 650 354,35 93,39 

          
CELKEM ZA  ORG  - Nezadaná 
hodnota ORG             5 680 000,00 6 512 000,00 6 095 956,15 93,61 

                                                                                                                           

          ORG 0236 - Sociální fond                                                                                         

                                                                                                                           

6171 5152 Teplo                                              4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 

6171 5154 Elektrická energie                                 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 

6171 5163 Služby peněžních ústavů                            3 000,00 0,00 0,00 0,00 

6171 5169 Nákup ostatních služeb                             606 000,00 606 000,00 570 550,00 94,15 

6171 5175 Pohoštění                                          57 000,00 57 000,00 39 464,00 69,24 

6171 5194 Věcné dary                                         68 000,00 68 000,00 64 535,00 94,90 

6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu       400 000,00 400 000,00 363 902,00 90,98 

6171 5660 Neinvestiční půjčené prostředky 60 000,00 60 000,00 39 999,00 66,67 
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obyvatelstvu       

6171      Činnost místní správy                              1 200 000,00 1 197 000,00 1 078 450,00 90,10 

6310 5163 Služby peněžních ústavů                            0,00 3 000,00 2 007,30 66,91 

6310      
Obecné příjmy a výdaje z finančních 
operací        0,00 3 000,00 2 007,30 66,91 

          
CELKEM ZA  ORG 0236 - Sociální 
fond                1 200 000,00 1 200 000,00 1 080 457,30 90,04 

                                                                                                                           

          
ORG 0261 - Objekt MěÚ, Tovární č.p. 
1407                                                                         

                                                                                                                           

6171 5151 Studená voda                                       45 000,00 45 000,00 36 214,00 80,48 

6171 5152 Teplo                                              454 000,00 455 000,00 454 800,00 99,96 

6171 5154 Elektrická energie                                 220 000,00 170 000,00 165 408,00 97,30 

6171 5164 Nájemné                                            24 000,00 24 000,00 22 592,00 94,13 

6171      Činnost místní správy                              743 000,00 694 000,00 679 014,00 97,84 

          
CELKEM ZA  ORG 0261 - Objekt 
MěÚ, Tovární č.p. 140 743 000,00 694 000,00 679 014,00 97,84 

          
CELKEM ZA  KAP 16 - Odbor správní 
a vnitřních věcí 7 623 000,00 8 406 000,00 7 855 427,45 93,45 

                                                                                                                           

          
KAP 18 - Odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví                                                                   

                                                                                                                           

          ORG  - Nezadaná hodnota ORG                                                                                     

                                                                                                                           

3632 5192 
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a 
náhrady (část) 20 000,00 30 000,00 19 925,00 66,42 

3632      Pohřebnictví                                       20 000,00 30 000,00 19 925,00 66,42 

4333 5221 Transfery - obecně prospěšným                     50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 

4333      Domovy - penziony pro matky s dětmi               50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 

4351 5223 Transfery - církvím                                200 000,00 400 000,00 400 000,00 100,00 

4351      Osobní asistence                                   200 000,00 400 000,00 400 000,00 100,00 

4359 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk                       4 000,00 4 000,00 3 552,00 88,80 

4359 5139 Nákup materiálu j.n.                               1 000,00 0,00 0,00 0,00 

4359 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací           1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 

4359 5169 Nákup ostatních služeb                             23 000,00 24 000,00 23 578,00 98,24 

4359 5175 Pohoštění                                          6 000,00 6 000,00 5 821,00 97,02 

4359      
Ostatní služby a činnosti v oblasti 
sociální péče  35 000,00 35 000,00 33 951,00 97,00 

          
CELKEM ZA  ORG  - Nezadaná 
hodnota ORG             305 000,00 515 000,00 503 876,00 97,84 

          CELKEM ZA  KAP 18 - SVZ                           305 000,00 515 000,00 503 876,00 97,84 

                                                                                                                           

          KAP 19 - SÚ                                                                                                      

                                                                                                                           

          ORG  - Nezadaná hodnota ORG                                                                                     

                                                                                                                           

3635 5169 Nákup ostatních služeb                             135 000,00 135 000,00 133 505,28 98,89 

3635      Územní plánování                                   135 000,00 135 000,00 133 505,28 98,89 

          
CELKEM ZA  ORG  - Nezadaná 
hodnota ORG             135 000,00 135 000,00 133 505,28 98,89 

                                                                                                                           

          ORG 0601 - Změna územního plánu                                                                                 
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3635 6119 
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 
majetku      5 000,00 5 000,00 4 950,00 99,00 

3635      Územní plánování                                   5 000,00 5 000,00 4 950,00 99,00 

          
CELKEM ZA  ORG 0601 - Změna 
územního plánu         5 000,00 5 000,00 4 950,00 99,00 

                                                                                                                           

          
ORG 0605 - Návrh nového územního 
plánu                                                                           

                                                                                                                           

3635 6119 
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 
majetku      1 140 000,00 684 000,00 684 000,00 100,00 

3635      Územní plánování                                   1 140 000,00 684 000,00 684 000,00 100,00 

          
CELKEM ZA  ORG 0605 - Návrh 
nového územního plánu  1 140 000,00 684 000,00 684 000,00 100,00 

          CELKEM ZA  KAP 19 - SÚ                            1 280 000,00 824 000,00 822 455,28 99,81 

                                                                                                                           

          KAP 20 - Odbor životního prostředí                                                                              

                                                                                                                           

          ORG  - Nezadaná hodnota ORG                                                                                     

                                                                                                                           

1014 5169 Nákup ostatních služeb                             120 000,00 120 000,00 120 000,00 100,00 

1014      Ozdravování zvířat a plodin                       120 000,00 120 000,00 120 000,00 100,00 

1036 5213 Transfery - podnikatelům-PO                        0,00 144 000,00 144 259,00 100,18 

1036 6119 
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 
majetku      0,00 96 000,00 95 853,00 99,85 

1036      Správa v lesním hospodářství                      0,00 240 000,00 240 112,00 100,05 

1037 5132 Ochranné pomůcky                                   0,00 6 000,00 5 313,00 88,55 

1037 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk                       0,00 8 000,00 2 819,00 35,24 

1037 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                  0,00 10 000,00 9 610,00 96,10 

1037 5139 Nákup materiálu j.n.                               8 000,00 4 000,00 2 176,00 54,40 

1037 5154 Elektrická energie                                 0,00 1 000,00 1 033,00 103,30 

1037 5169 Nákup ostatních služeb                             20 000,00 13 000,00 13 100,00 100,77 

1037 5171 Opravy a udržování                                 0,00 2 000,00 1 500,00 75,00 

1037 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)                  40 000,00 0,00 0,00 0,00 

1037 5175 Pohoštění                                          0,00 35 000,00 34 234,00 97,81 

1037 5194 Věcné dary                                         0,00 2 000,00 1 979,00 98,95 

1037      Celospolečenské funkce lesů                       68 000,00 81 000,00 71 764,00 88,60 

2310 5169 Nákup ostatních služeb                             40 000,00 0,00 0,00 0,00 

2310 5171 Opravy a udržování                                 0,00 19 000,00 18 900,00 99,47 

2310      Pitná voda                                         40 000,00 19 000,00 18 900,00 99,47 

2342 5139 Nákup materiálu j.n.                               0,00 15 000,00 14 208,00 94,72 

2342 5169 Nákup ostatních služeb                             260 000,00 266 000,00 254 819,00 95,80 

2342      Protierozní ochrana                                260 000,00 281 000,00 269 027,00 95,74 

3729 5139 Nákup materiálu j.n.                               0,00 6 000,00 4 972,00 82,87 

3729 5169 Nákup ostatních služeb                             170 000,00 136 000,00 124 581,00 91,60 

3729      Ostatní nakládání s odpady                        170 000,00 142 000,00 129 553,00 91,23 

3733 5169 Nákup ostatních služeb                             25 000,00 15 000,00 14 460,00 96,40 

3733      Monitoring půdy a podzemní vody                   25 000,00 15 000,00 14 460,00 96,40 

3745 5169 Nákup ostatních služeb                             1 200 000,00 1 317 000,00 1 245 322,00 94,56 

3745 6121 Budovy, haly a stavby                              0,00 0,00 71 460,00 0,00 

3745      Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň               1 200 000,00 1 317 000,00 1 316 782,00 99,98 

6171 5132 Ochranné pomůcky                                   15 000,00 15 000,00 15 335,00 102,23 
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6171      Činnost místní správy                              15 000,00 15 000,00 15 335,00 102,23 

          
CELKEM ZA  ORG  - Nezadaná 
hodnota ORG             1 898 000,00 2 230 000,00 2 195 933,00 98,47 

                                                                                                                           

          ORG 0269 - ošetření stromů Želkov                                                                        

                                                                                                                           

3745 5169 Nákup ostatních služeb                             0,00 33 000,00 33 100,00 100,30 

3745      Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň               0,00 33 000,00 33 100,00 100,30 

          
CELKEM ZA  ORG 0269 - ošetření 
stromů Želkov       0,00 33 000,00 33 100,00 100,30 

                                                                                                                           

          ORG 0270 - Svoz směsného odpadu                                                                                 

                                                                                                                           

3722 5169 Nákup ostatních služeb                             6 900 000,00 6 858 000,00 6 858 000,00 100,00 

3722      Sběr a svoz komunálních odpadů                    6 900 000,00 6 858 000,00 6 858 000,00 100,00 

          
CELKEM ZA  ORG 0270 - Svoz 
směsného odpadu         6 900 000,00 6 858 000,00 6 858 000,00 100,00 

                                                                                                                           

          
ORG 0271 - Rozbory kvality 
podzemních vod                                                                        

                                                                                                                           

3722 5169 Nákup ostatních služeb                             0,00 1 478 000,00 1 477 798,00 99,99 

3722      Sběr a svoz komunálních odpadů                    0,00 1 478 000,00 1 477 798,00 99,99 

          
CELKEM ZA  ORG 0271 - Separovaný 
odpad             0,00 1 478 000,00 1 477 798,00 99,99 

                                                                                                                           

          ORG 0276 - mobilní svoz bioodpadu                                                                               

                                                                                                                           

3722 5169 Nákup ostatních služeb                             0,00 112 000,00 110 180,00 98,38 

3722      Sběr a svoz komunálních odpadů                    0,00 112 000,00 110 180,00 98,38 

          
CELKEM ZA  ORG 0276 - mobilní svoz 
bioodpadu       0,00 112 000,00 110 180,00 98,38 

                                                                                                                           

          ORG 0279 - bývalá skládka TKO Žopy                                                                              

                                                                                                                           

3729 5169 Nákup ostatních služeb                             10 000,00 0,00 0,00 0,00 

3729      Ostatní nakládání s odpady                        10 000,00 0,00 0,00 0,00 

          
CELKEM ZA  ORG 0279 - bývalá 
skládka TKO Žopy      10 000,00 0,00 0,00 0,00 

                                                                                                                           

          ORG 0401 - krajinná zeleň                                                                                       

                                                                                                                           

3745 5169 Nákup ostatních služeb                             500 000,00 500 000,00 315 679,00 63,14 

3745      Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň               500 000,00 500 000,00 315 679,00 63,14 

          
CELKEM ZA  ORG 0401 - krajinná 
zeleň               500 000,00 500 000,00 315 679,00 63,14 

                                                                                                                           

          ORG 0402 - inventarizace dřevin                                                                                 

                                                                                                                           

3745 5169 Nákup ostatních služeb                             350 000,00 350 000,00 336 600,00 96,17 

3745      Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň               350 000,00 350 000,00 336 600,00 96,17 

          
CELKEM ZA  ORG 0402 - 
inventarizace dřevin         350 000,00 350 000,00 336 600,00 96,17 
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          ORG 0811 - Odpadové centrum TS                                                                                  

                                                                                                                           

2122 5213 Transfery - podnikatelům-PO                        3 000 000,00 4 100 000,00 4 095 312,17 99,89 

2122      Sběr a zpracování druhotných surovin              3 000 000,00 4 100 000,00 4 095 312,17 99,89 

          
CELKEM ZA  ORG 0811 - Odpadové 
centrum TS          3 000 000,00 4 100 000,00 4 095 312,17 99,89 

          
CELKEM ZA  KAP 20 - Odbor 
životního prostředí      12 658 000,00 15 661 000,00 15 422 602,17 98,48 

                                                                                                                           

          KAP 22 - Odbor Kancelář starosty                                                                                

                                                                                                                           

          ORG  - Nezadaná hodnota ORG                                                                                     

                                                                                                                           

5212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                  25 000,00 25 000,00 22 171,00 88,68 

5212 5139 Nákup materiálu j.n.                               20 000,00 12 000,00 11 208,00 93,40 

5212 5156 Pohonné hmoty a maziva                             5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 

5212 5161 Služby pošt                                        1 000,00 1 000,00 600,00 60,00 

5212 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací           1 000,00 1 000,00 3,79 0,38 

5212 5169 Nákup ostatních služeb                             10 000,00 0,00 0,00 0,00 

5212 5171 Opravy a udržování                                 10 000,00 26 000,00 25 127,00 96,64 

5212 5175 Pohoštění                                          10 000,00 7 000,00 95,00 1,36 

5212 5901 Nespecifikované rezervy                            50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 

5212      Ochrana obyvatelstva                               132 000,00 127 000,00 59 204,79 46,62 

5399 5192 
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a 
náhrady (část) 0,00 0,00 439,00 0,00 

5399      
Ostatní záležitosti bezpečnosti, 
veřejného pořádku 0,00 0,00 439,00 0,00 

5512 5019 Ostatní platy                                      30 000,00 10 000,00 8 037,30 80,37 

5512 5021 Ostatní osobní výdaje                              17 000,00 53 000,00 53 000,00 100,00 

5512 5039 
Ostatní povinné pojistné placené 
zaměstnavatelem   11 000,00 5 000,00 2 734,70 54,69 

5512 5132 Ochranné pomůcky                                   10 000,00 10 000,00 10 199,00 101,99 

5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                  10 000,00 50 000,00 49 744,00 99,49 

5512 5139 Nákup materiálu j.n.                               5 000,00 26 000,00 25 797,50 99,22 

5512 5151 Studená voda                                       160 000,00 138 000,00 91 539,00 66,33 

5512 5153 Plyn                                               310 000,00 340 000,00 317 376,21 93,35 

5512 5154 Elektrická energie                                 100 000,00 85 000,00 84 226,00 99,09 

5512 5156 Pohonné hmoty a maziva                             100 000,00 63 000,00 59 321,90 94,16 

5512 5163 Služby peněžních ústavů                            11 000,00 11 000,00 10 829,00 98,45 

5512 5167 Služby školení a vzdělávání                        6 000,00 6 000,00 6 160,00 102,67 

5512 5169 Nákup ostatních služeb                             9 000,00 42 000,00 40 957,48 97,52 

5512 5171 Opravy a udržování                                 20 000,00 132 000,00 108 081,80 81,88 

5512 5175 Pohoštění                                          1 000,00 1 000,00 627,00 62,70 

5512      Požární ochrana-dobrovolná část                   800 000,00 972 000,00 868 630,89 89,37 

6112 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk                       11 000,00 11 000,00 13 885,00 126,23 

6112 5139 Nákup materiálu j.n.                               14 000,00 14 000,00 3 700,02 26,43 

6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací           50 000,00 50 000,00 17 486,07 34,97 

6112 5167 Služby školení a vzdělávání                        10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 

6112 5169 Nákup ostatních služeb                             10 000,00 10 000,00 10 196,00 101,96 

6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)                  5 000,00 5 000,00 4 593,00 91,86 

6112 5175 Pohoštění                                          60 000,00 60 000,00 48 282,00 80,47 

6112 5176 Účastnické poplatky na konference                 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 

6112 5194 Věcné dary                                         5 000,00 5 000,00 826,00 16,52 
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6112      Zastupitelstva obcí                                170 000,00 170 000,00 98 968,09 58,22 

6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                  400 000,00 383 000,00 135 646,00 35,42 

6171 5139 Nákup materiálu j.n.                               197 000,00 197 000,00 120 654,60 61,25 

6171 5161 Služby pošt                                        3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 

6171 5167 Služby školení a vzdělávání                        350 000,00 359 000,00 206 133,00 57,42 

6171 5169 Nákup ostatních služeb                             60 000,00 100 000,00 60 319,00 60,32 

6171 5171 Opravy a udržování                                 50 000,00 50 000,00 31 817,72 63,64 

6171 5172 Programové vybavení                                70 000,00 70 000,00 50 280,00 71,83 

6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)                  100 000,00 101 000,00 62 739,00 62,12 

6171 5361 Nákup kolků                                        10 000,00 0,00 0,00 0,00 

6171 6111 Programové vybavení                                300 000,00 0,00 0,00 0,00 

6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení                       0,00 55 000,00 51 192,00 93,08 

6171      Činnost místní správy                              1 540 000,00 1 318 000,00 718 781,32 54,54 

6409 5901 Nespecifikované rezervy                            100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 

6409      Ostatní činnosti jinde nezařazené                 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 

          
CELKEM ZA  ORG  - Nezadaná 
hodnota ORG             2 742 000,00 2 687 000,00 1 746 024,09 64,98 

                                                                                                                           

          ORG 0110 - Místní část Dobrotice                                                                                

                                                                                                                           

3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                  5 000,00 26 000,00 25 886,40 99,56 

3392 5139 Nákup materiálu j.n.                               5 000,00 5 000,00 4 972,00 99,44 

3392 5151 Studená voda                                       6 000,00 6 000,00 4 449,00 74,15 

3392 5153 Plyn                                               40 000,00 41 000,00 40 423,00 98,59 

3392 5154 Elektrická energie                                 15 000,00 15 000,00 9 574,00 63,83 

3392 5156 Pohonné hmoty a maziva                             1 000,00 2 000,00 1 300,00 65,00 

3392 5169 Nákup ostatních služeb                             4 000,00 14 000,00 13 360,00 95,43 

3392 5171 Opravy a udržování                                 5 000,00 240 000,00 239 067,80 99,61 

3392      Zájmová činnost v kultuře                          81 000,00 349 000,00 339 032,20 97,14 

3639 5171 Opravy a udržování                                 150 000,00 39 000,00 0,00 0,00 

3639      
Komunální služby a územní rozvoj jinde 
nezařazené  150 000,00 39 000,00 0,00 0,00 

5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                  0,00 21 000,00 19 650,50 93,57 

5512 5139 Nákup materiálu j.n.                               11 000,00 0,00 0,00 0,00 

5512 5151 Studená voda                                       1 000,00 1 000,00 31,00 3,10 

5512 5154 Elektrická energie                                 28 000,00 13 000,00 12 368,00 95,14 

5512 5156 Pohonné hmoty a maziva                             10 000,00 9 000,00 8 924,73 99,16 

5512 5169 Nákup ostatních služeb                             5 000,00 5 000,00 5 220,00 104,40 

5512 5171 Opravy a udržování                                 5 000,00 6 000,00 6 570,00 109,50 

5512 5365 Platby daní krajům, obcím                          0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 

5512      Požární ochrana-dobrovolná část                   60 000,00 60 000,00 57 764,23 96,27 

6112 5021 Ostatní osobní výdaje                              31 000,00 36 000,00 16 000,00 44,44 

6112 5139 Nákup materiálu j.n.                               4 000,00 4 000,00 3 074,00 76,85 

6112 5156 Pohonné hmoty a maziva                             5 000,00 4 000,00 4 010,00 100,25 

6112 5169 Nákup ostatních služeb                             7 000,00 6 000,00 5 280,00 88,00 

6112 5171 Opravy a udržování                                 7 000,00 3 000,00 1 680,00 56,00 

6112 5175 Pohoštění                                          10 000,00 10 000,00 9 924,00 99,24 

6112 5194 Věcné dary                                         5 000,00 5 000,00 4 296,00 85,92 

6112      Zastupitelstva obcí                                69 000,00 68 000,00 44 264,00 65,09 

          
CELKEM ZA  ORG 0110 - Místní část 
Dobrotice        360 000,00 516 000,00 441 060,43 85,48 

                                                                                                                           

          ORG 0120 - Místní část Količín                                                                                  
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2321 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu       0,00 85 000,00 84 240,00 99,11 

2321      
Odvádění a čištění odpadních 
vod,nakládání s kaly  0,00 85 000,00 84 240,00 99,11 

3392 5139 Nákup materiálu j.n.                               0,00 1 000,00 917,00 91,70 

3392 5154 Elektrická energie                                 12 000,00 17 000,00 16 930,00 99,59 

3392 5169 Nákup ostatních služeb                             6 000,00 6 000,00 5 280,00 88,00 

3392 5171 Opravy a udržování                                 5 000,00 5 000,00 4 174,60 83,49 

3392      Zájmová činnost v kultuře                          23 000,00 29 000,00 27 301,60 94,14 

3639 5171 Opravy a udržování                                 150 000,00 7 000,00 0,00 0,00 

3639      
Komunální služby a územní rozvoj jinde 
nezařazené  150 000,00 7 000,00 0,00 0,00 

5512 5132 Ochranné pomůcky                                   0,00 0,00 1 000,00 0,00 

5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                  0,00 15 000,00 13 764,00 91,76 

5512 5139 Nákup materiálu j.n.                               4 000,00 4 000,00 4 430,00 110,75 

5512 5153 Plyn                                               1 000,00 15 000,00 14 507,54 96,72 

5512 5154 Elektrická energie                                 30 000,00 22 000,00 21 592,00 98,15 

5512 5156 Pohonné hmoty a maziva                             2 000,00 2 000,00 2 056,00 102,80 

5512 5169 Nákup ostatních služeb                             3 000,00 1 000,00 520,00 52,00 

5512 5171 Opravy a udržování                                 5 000,00 0,00 0,00 0,00 

5512      Požární ochrana-dobrovolná část                   45 000,00 59 000,00 57 869,54 98,08 

6112 5021 Ostatní osobní výdaje                              10 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00 

6112 5139 Nákup materiálu j.n.                               2 000,00 3 000,00 2 522,00 84,07 

6112 5152 Teplo                                              80 000,00 80 000,00 73 200,00 91,50 

6112 5154 Elektrická energie                                 7 000,00 7 000,00 6 263,00 89,47 

6112 5156 Pohonné hmoty a maziva                             5 000,00 6 000,00 5 500,00 91,67 

6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací           0,00 2 000,00 1 208,36 60,42 

6112 5169 Nákup ostatních služeb                             3 000,00 10 000,00 9 636,00 96,36 

6112 5171 Opravy a udržování                                 5 000,00 46 000,00 44 568,60 96,89 

6112 5175 Pohoštění                                          10 000,00 10 000,00 9 909,00 99,09 

6112 5194 Věcné dary                                         5 000,00 5 000,00 4 873,00 97,46 

6112      Zastupitelstva obcí                                127 000,00 184 000,00 172 679,96 93,85 

          
CELKEM ZA  ORG 0120 - Místní část 
Količín          345 000,00 364 000,00 342 091,10 93,98 

                                                                                                                           

          ORG 0130 - Místní část Tučapy                                                                                   

                                                                                                                           

2321 5169 Nákup ostatních služeb                             0,00 3 000,00 3 000,00 100,00 

2321 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu       0,00 107 000,00 106 320,00 99,36 

2321      
Odvádění a čištění odpadních 
vod,nakládání s kaly  0,00 110 000,00 109 320,00 99,38 

3639 5171 Opravy a udržování                                 150 000,00 53 000,00 50 000,00 94,34 

3639      
Komunální služby a územní rozvoj jinde 
nezařazené  150 000,00 53 000,00 50 000,00 94,34 

3745 5169 Nákup ostatních služeb                             0,00 20 000,00 20 280,00 101,40 

3745      Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň               0,00 20 000,00 20 280,00 101,40 

5512 5132 Ochranné pomůcky                                   4 000,00 0,00 0,00 0,00 

5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                  0,00 23 000,00 21 730,00 94,48 

5512 5139 Nákup materiálu j.n.                               9 000,00 1 000,00 1 067,00 106,70 

5512 5156 Pohonné hmoty a maziva                             5 000,00 5 000,00 5 386,49 107,73 

5512 5169 Nákup ostatních služeb                             3 000,00 1 000,00 920,00 92,00 

5512 5171 Opravy a udržování                                 9 000,00 0,00 0,00 0,00 

5512      Požární ochrana-dobrovolná část                   30 000,00 30 000,00 29 103,49 97,01 
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6112 5021 Ostatní osobní výdaje                              10 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00 

6112 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                  6 000,00 4 000,00 2 550,00 63,75 

6112 5139 Nákup materiálu j.n.                               5 000,00 7 000,00 6 449,00 92,13 

6112 5151 Studená voda                                       1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 

6112 5153 Plyn                                               45 000,00 47 000,00 46 926,80 99,84 

6112 5154 Elektrická energie                                 12 000,00 24 000,00 23 708,00 98,78 

6112 5156 Pohonné hmoty a maziva                             5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 

6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací           0,00 1 000,00 601,18 60,12 

6112 5169 Nákup ostatních služeb                             18 000,00 21 000,00 20 611,00 98,15 

6112 5171 Opravy a udržování                                 8 000,00 1 000,00 780,00 78,00 

6112 5175 Pohoštění                                          10 000,00 2 000,00 1 736,00 86,80 

6112 5194 Věcné dary                                         10 000,00 6 000,00 4 662,00 77,70 

6112      Zastupitelstva obcí                                130 000,00 134 000,00 128 023,98 95,54 

          
CELKEM ZA  ORG 0130 - Místní část 
Tučapy           310 000,00 347 000,00 336 727,47 97,04 

                                                                                                                           

          ORG 0140 - Místní část Žopy                                                                                     

                                                                                                                           

2219 6121 Budovy, haly a stavby                              0,00 67 000,00 66 540,00 99,31 

2219      
Ostatní záležitosti pozemních 
komunikací           0,00 67 000,00 66 540,00 99,31 

2221 5171 Opravy a udržování                                 0,00 4 000,00 3 217,00 80,43 

2221      Provoz veřejné silniční dopravy                   0,00 4 000,00 3 217,00 80,43 

2229 5169 Nákup ostatních služeb                             0,00 18 000,00 18 098,00 100,54 

2229      Ostatní záležitosti v silniční dopravě            0,00 18 000,00 18 098,00 100,54 

3326 5171 Opravy a udržování                                 0,00 16 000,00 15 435,50 96,47 

3326      Historické povědomí                                0,00 16 000,00 15 435,50 96,47 

3631 5171 Opravy a udržování                                 0,00 0,00 1 655,00 0,00 

3631      Veřejné osvětlení                                  0,00 0,00 1 655,00 0,00 

3639 5171 Opravy a udržování                                 150 000,00 12 000,00 0,00 0,00 

3639      
Komunální služby a územní rozvoj jinde 
nezařazené  150 000,00 12 000,00 0,00 0,00 

5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                  0,00 4 000,00 3 750,00 93,75 

5512 5139 Nákup materiálu j.n.                               8 000,00 4 000,00 5 681,00 142,03 

5512 5154 Elektrická energie                                 3 000,00 2 000,00 1 747,00 87,35 

5512 5156 Pohonné hmoty a maziva                             3 000,00 3 000,00 2 987,60 99,59 

5512 5169 Nákup ostatních služeb                             3 000,00 3 000,00 3 150,00 105,00 

5512 5171 Opravy a udržování                                 13 000,00 14 000,00 12 354,00 88,24 

5512      Požární ochrana-dobrovolná část                   30 000,00 30 000,00 29 669,60 98,90 

6112 5021 Ostatní osobní výdaje                              20 000,00 25 000,00 25 000,00 100,00 

6112 5139 Nákup materiálu j.n.                               7 000,00 7 000,00 6 878,00 98,26 

6112 5151 Studená voda                                       3 000,00 3 000,00 1 639,00 54,63 

6112 5153 Plyn                                               40 000,00 40 000,00 32 182,63 80,46 

6112 5154 Elektrická energie                                 10 000,00 10 000,00 5 133,00 51,33 

6112 5156 Pohonné hmoty a maziva                             8 000,00 9 000,00 6 985,00 77,61 

6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací           7 000,00 7 000,00 1 825,05 26,07 

6112 5169 Nákup ostatních služeb                             15 000,00 15 000,00 13 228,00 88,19 

6112 5171 Opravy a udržování                                 10 000,00 132 000,00 129 724,00 98,28 

6112 5175 Pohoštění                                          5 000,00 5 000,00 4 243,00 84,86 

6112 5194 Věcné dary                                         5 000,00 6 000,00 5 961,00 99,35 

6112      Zastupitelstva obcí                                130 000,00 259 000,00 232 798,68 89,88 

          
CELKEM ZA  ORG 0140 - Místní část 
Žopy             310 000,00 406 000,00 367 413,78 90,50 
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          ORG 0263 - řešitelský servis                                                                                     

                                                                                                                           

6171 5169 Nákup ostatních služeb                             1 150 000,00 1 150 000,00 1 049 293,60 91,24 

6171      Činnost místní správy                              1 150 000,00 1 150 000,00 1 049 293,60 91,24 

          
CELKEM ZA  ORG 0263 - řešitelský 
servis            1 150 000,00 1 150 000,00 1 049 293,60 91,24 

                                                                                                                           

          ORG 0290 - eGON Centrum                                                                                         

                                                                                                                           

6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru              253 000,00 253 000,00 340 942,61 134,76 

6171 5021 Ostatní osobní výdaje                              176 000,00 176 000,00 94 701,07 53,81 

6171 5031 Sociální zabezpečení                               97 000,00 97 000,00 99 656,84 102,74 

6171 5032 
Povinné pojištění na veřejné zdravotní 
pojištění   39 000,00 39 000,00 35 876,56 91,99 

6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění             3 000,00 3 000,00 845,00 28,17 

6171 5169 Nákup ostatních služeb                             0,00 0,00 14 000,00 0,00 

6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci                        10 000,00 10 000,00 8 491,00 84,91 

6171      Činnost místní správy                              578 000,00 578 000,00 594 513,08 102,86 

          
CELKEM ZA  ORG 0290 - eGON 
Centrum                 578 000,00 578 000,00 594 513,08 102,86 

                                                                                                                           

          
ORG 0291 - eGON Centrum - 
technologie                                                                            

                                                                                                                           

6171 5169 Nákup ostatních služeb                             110 000,00 99 000,00 98 040,00 99,03 

6171 6111 Programové vybavení                                0,00 1 651 000,00 1 651 200,00 100,01 

6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení                       4 640 000,00 260 000,00 216 353,00 83,21 

6171 6125 Výpočetní technika                                 0,00 3 084 000,00 3 084 187,00 100,01 

6171      Činnost místní správy                              4 750 000,00 5 094 000,00 5 049 780,00 99,13 

          
CELKEM ZA  ORG 0291 - eGON 
Centrum - technologie   4 750 000,00 5 094 000,00 5 049 780,00 99,13 

                                                                                                                           

          ORG 0292 - metropolitní síť                                                                                     

                                                                                                                           

5212 5169 Nákup ostatních služeb                             0,00 50 000,00 49 200,00 98,40 

5212 6121 Budovy, haly a stavby                              1 240 000,00 0,00 0,00 0,00 

5212      Ochrana obyvatelstva                               1 240 000,00 50 000,00 49 200,00 98,40 

          
CELKEM ZA  ORG 0292 - metropolitní 
síť             1 240 000,00 50 000,00 49 200,00 98,40 

          
CELKEM ZA  KAP 22 - Odbor 
Kancelář starosty        11 785 000,00 11 192 000,00 9 976 103,55 89,14 

                                                                                                                           

          
KAP 23 - Odbor dopravně správních 
agend                                                                          

                                                                                                                           

          ORG  - Nezadaná hodnota ORG                                                                                     

                                                                                                                           

2299 5166 Konzultační, poradenské a právní služby           10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 

2299      Ostatní záležitosti v dopravě                      10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 

          
CELKEM ZA  ORG  - Nezadaná 
hodnota ORG             10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 

          
CELKEM ZA  KAP 23 - Odbor 
dopravně správních agend 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 
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          KAP 31 - Městská policie                                                                                         

                                                                                                                           

          ORG  - Nezadaná hodnota ORG                                                                                     

                                                                                                                           

1014 5169 Nákup ostatních služeb                             20 000,00 24 000,00 23 015,00 95,90 

1014      Ozdravování zvířat a plodin                       20 000,00 24 000,00 23 015,00 95,90 

5311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru              4 100 000,00 4 212 000,00 4 025 292,00 95,57 

5311 5031 Sociální zabezpečení                               980 000,00 1 053 000,00 1 006 322,00 95,57 

5311 5032 
Povinné pojištění na veřejné zdravotní 
pojištění   360 000,00 379 000,00 362 272,00 95,59 

5311 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění             17 000,00 18 000,00 12 621,00 70,12 

5311 5134 Prádlo, oděv a obuv                                40 000,00 55 000,00 55 113,80 100,21 

5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                  40 000,00 8 000,00 0,00 0,00 

5311 5139 Nákup materiálu j.n.                               40 000,00 35 000,00 8 314,00 23,75 

5311 5156 Pohonné hmoty a maziva                             130 000,00 130 000,00 117 593,00 90,46 

5311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací           35 000,00 35 000,00 15 445,71 44,13 

5311 5167 Služby školení a vzdělávání                        45 000,00 45 000,00 36 280,00 80,62 

5311 5169 Nákup ostatních služeb                             20 000,00 35 000,00 29 077,00 83,08 

5311 5171 Opravy a udržování                                 60 000,00 60 000,00 66 904,70 111,51 

5311 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)                  10 000,00 10 000,00 2 515,00 25,15 

5311 5361 Nákup kolků                                        5 000,00 5 000,00 3 900,00 78,00 

5311 5424 Náhrady mezd v době nemoci                        20 000,00 7 000,00 6 754,00 96,49 

5311      Bezpečnost a veřejný pořádek                      5 902 000,00 6 087 000,00 5 748 404,21 94,44 

5399 5154 Elektrická energie                                 2 000,00 2 000,00 1 670,00 83,50 

5399 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací           15 000,00 18 000,00 14 256,00 79,20 

5399 5169 Nákup ostatních služeb                             10 000,00 20 000,00 19 980,00 99,90 

5399 5171 Opravy a udržování                                 30 000,00 55 000,00 29 462,00 53,57 

5399      
Ostatní záležitosti bezpečnosti, 
veřejného pořádku 57 000,00 95 000,00 65 368,00 68,81 

          
CELKEM ZA  ORG  - Nezadaná 
hodnota ORG             5 979 000,00 6 206 000,00 5 836 787,21 94,05 

          
CELKEM ZA  KAP 31 - Městská 
policie                5 979 000,00 6 206 000,00 5 836 787,21 94,05 

                                                                                                                           

          KAP 41 - Tajemník                                                                                                

                                                                                                                           

          ORG  - Nezadaná hodnota ORG                                                                                     

                                                                                                                           

6112 5021 Ostatní osobní výdaje                              120 000,00 280 000,00 272 200,00 97,21 

6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů          2 280 000,00 2 280 000,00 2 270 664,00 99,59 

6112 5031 Sociální zabezpečení                               430 000,00 451 000,00 450 442,00 99,88 

6112 5032 
Povinné pojištění na veřejné zdravotní 
pojištění   168 000,00 268 000,00 224 287,00 83,69 

6112 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění             8 000,00 0,00 0,00 0,00 

6112 5424 Náhrady mezd v době nemoci                        20 000,00 0,00 0,00 0,00 

6112      Zastupitelstva obcí                                3 026 000,00 3 279 000,00 3 217 593,00 98,13 

6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru          26 630 000,00 26 674 000,00 26 685 521,32 100,04 

6171 5021 Ostatní osobní výdaje                              200 000,00 150 000,00 150 895,00 100,60 

6171 5031 Sociální zabezpečení                               6 490 000,00 6 667 000,00 6 655 614,16 99,83 

6171 5032 
Povinné pojištění na veřejné zdravotní 
pojištění   2 231 000,00 2 400 000,00 2 396 009,44 99,83 

6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění             113 000,00 113 000,00 82 512,00 73,02 
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6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci                        165 000,00 84 000,00 68 374,00 81,40 

6171      Činnost místní správy                              35 829 000,00 36 088 000,00 36 038 925,92 99,86 

6409 5343 Převody jiným vlastním fondům                     0,00 0,00 31 422,00 0,00 

6409      Ostatní činnosti jinde nezařazené                 0,00 0,00 31 422,00 0,00 

          
CELKEM ZA  ORG  - Nezadaná 
hodnota ORG             38 855 000,00 39 367 000,00 39 287 940,92 99,80 

          CELKEM ZA  KAP 41 - Tajemník                      38 855 000,00 39 367 000,00 39 287 940,92 99,80 

                                                                                                                           

          KAP 51 - Rada města                                                                                              

                                                                                                                           

          ORG  - Nezadaná hodnota ORG                                                                                     

                                                                                                                           

3231 5339 Neinv.transfery cizím přís.org                     0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 

3231      Základní umělecké školy                            0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 

3311 5222 
Neinvestiční transfery občanským 
sdružením         0,00 2 000,00 1 600,00 80,00 

3311      Divadelní činnost                                  0,00 2 000,00 1 600,00 80,00 

3330 5223 Transfery - církvím                                0,00 10 000,00 10 400,00 104,00 

3330      Činnost církví                                     0,00 10 000,00 10 400,00 104,00 

3399 5222 
Neinvestiční transfery občanským 
sdružením         0,00 19 000,00 19 000,00 100,00 

3399 5329 Transfery územním rozpoč.                          0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 

3399 5339 Neinv.transfery cizím přís.org                     0,00 3 000,00 3 000,00 100,00 

3399 5492 Dary obyvatelstvu                                  0,00 36 000,00 36 000,00 100,00 

3399      Ostatní záležitosti kultury                        0,00 60 000,00 60 000,00 100,00 

3419 5222 
Neinvestiční transfery občanským 
sdružením         0,00 49 000,00 49 000,00 100,00 

3419 5492 Dary obyvatelstvu                                  0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 

3419      Ostatní tělovýchovná činnost                      0,00 54 000,00 54 000,00 100,00 

3421 5222 
Neinvestiční transfery občanským 
sdružením         0,00 35 000,00 35 000,00 100,00 

3421      Využití volného času dětí a mládeže               0,00 35 000,00 35 000,00 100,00 

3429 5222 
Neinvestiční transfery občanským 
sdružením         0,00 30 000,00 29 500,00 98,33 

3429 5492 Dary obyvatelstvu                                  0,00 13 000,00 13 000,00 100,00 

3429      Ostatní zájmová činnost a rekreace                0,00 43 000,00 42 500,00 98,84 

3541 5223 Transfery - církvím                                0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 

3541 5319 Transfery jiným rozpočtům                          0,00 4 000,00 4 000,00 100,00 

3541 5339 Neinv.transfery cizím přís.org                     0,00 4 000,00 4 000,00 100,00 

3541      Prevence před drogami aj.                          0,00 18 000,00 18 000,00 100,00 

4379 5222 
Neinvestiční transfery občanským 
sdružením         0,00 29 000,00 29 000,00 100,00 

4379      Ostatní služby sociál.prevence                    0,00 29 000,00 29 000,00 100,00 

5512 5222 
Neinvestiční transfery občanským 
sdružením         0,00 3 000,00 3 000,00 100,00 

5512      Požární ochrana-dobrovolná část                   0,00 3 000,00 3 000,00 100,00 

6409 5222 
Neinvestiční transfery občanským 
sdružením         300 000,00 17 000,00 0,00 0,00 

6409      Ostatní činnosti jinde nezařazené                 300 000,00 17 000,00 0,00 0,00 

          
CELKEM ZA  ORG  - Nezadaná 
hodnota ORG             300 000,00 281 000,00 263 500,00 93,77 

                                                                                                                           

          ORG 0225 - CVA Všetuly - školství                                                                               
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3421 5331 Příspěvky zřízeným PO                              0,00 21 000,00 21 000,00 100,00 

3421      Využití volného času dětí a mládeže               0,00 21 000,00 21 000,00 100,00 

          
CELKEM ZA  ORG 0225 - CVA 
Všetuly - školství       0,00 21 000,00 21 000,00 100,00 

          CELKEM ZA  KAP 51 - Rada města                    300 000,00 302 000,00 284 500,00 94,21 

                                                                                                                           

          KAP 61 - Mateřské centrum Srdíčko                                                                               

                                                                                                                           

          ORG  - Nezadaná hodnota ORG                                                                                     

                                                                                                                           

3119 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru              216 000,00 223 000,00 223 215,00 100,10 

3119 5021 Ostatní osobní výdaje                              60 000,00 53 000,00 52 140,00 98,38 

3119 5031 Sociální zabezpečení                               49 000,00 57 000,00 55 802,00 97,90 

3119 5032 
Povinné pojištění na veřejné zdravotní 
pojištění   15 000,00 20 000,00 20 093,00 100,47 

3119 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění             1 000,00 1 000,00 691,00 69,10 

3119 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk                       1 000,00 1 000,00 710,00 71,00 

3119 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                  3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 

3119 5139 Nákup materiálu j.n.                               15 000,00 28 000,00 29 471,00 105,25 

3119 5151 Studená voda                                       12 000,00 12 000,00 10 253,00 85,44 

3119 5153 Plyn                                               120 000,00 120 000,00 123 832,18 103,19 

3119 5154 Elektrická energie                                 45 000,00 38 000,00 35 290,00 92,87 

3119 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací           24 000,00 18 000,00 17 131,04 95,17 

3119 5167 Služby školení a vzdělávání                        2 000,00 0,00 0,00 0,00 

3119 5169 Nákup ostatních služeb                             15 000,00 15 000,00 12 110,60 80,74 

3119 5171 Opravy a udržování                                 3 000,00 5 000,00 5 680,00 113,60 

3119 5222 
Neinvestiční transfery občanským 
sdružením         1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 

3119 5424 Náhrady mezd v době nemoci                        5 000,00 0,00 0,00 0,00 

3119      Ostatní záležitosti vzdělávání                     587 000,00 595 000,00 587 418,82 98,73 

          
CELKEM ZA  ORG  - Nezadaná 
hodnota ORG             587 000,00 595 000,00 587 418,82 98,73 

          
CELKEM ZA  KAP 61 - Mateřské 
centrum Srdíčko       587 000,00 595 000,00 587 418,82 98,73 

                                                                                                                           

          KAP 62 - Pomocná hospodářská správa                                                                             

          ORG  - Nezadaná hodnota ORG                                                                                     

                                                                                                                           

3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru              1 200 000,00 1 562 000,00 1 561 107,00 99,94 

3639 5031 Sociální zabezpečení                               280 000,00 391 000,00 390 275,00 99,81 

3639 5032 
Povinné pojištění na veřejné zdravotní 
pojištění   88 000,00 141 000,00 138 823,00 98,46 

3639 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění             5 000,00 6 000,00 4 257,00 70,95 

3639 5132 Ochranné pomůcky                                   2 000,00 2 000,00 1 049,00 52,45 

3639 5169 Nákup ostatních služeb                             6 000,00 3 000,00 3 300,00 110,00 

3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci                        20 000,00 15 000,00 10 769,00 71,79 

3639      
Komunální služby a územní rozvoj jinde 
nezařazené  1 601 000,00 2 120 000,00 2 109 580,00 99,51 

          
CELKEM ZA  ORG  - Nezadaná 
hodnota ORG             1 601 000,00 2 120 000,00 2 109 580,00 99,51 

          
CELKEM ZA  KAP 62 - Pomocná 
hospodářská správa     1 601 000,00 2 120 000,00 2 109 580,00 99,51 

                                                                                                                           

          Výdaje dle KAP, ORG celkem                        216 388 000,00 321 772 000,00 286 087 828,35 88,91 
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3. Organizace zakládané městem Holešov 
 

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

Ředitelem společnosti byl Zdeněk Chudárek. 

Společnost Tepelné hospodářství Holešov vedle hlavní činnosti, kterou byla dodávka tepla a 
teplé vody pro občany města, převzala od roku 2010 do své správy pronajaté nemovitosti 
města Holešov. Společnosti tím vznikly nové problémy, například starosti s nájemníky bytů. 
V roce 2012 museli pracovníci společnosti kromě jiného zajistit soudní vystěhování jednoho 
z nájemníků v Palackého ulici. Nepříjemný byl rovněž požár bytové jednotky v areálu 
sociálních bytů v Bořenovské ulici.  V srpnu společnost zahájila opravu tepelného kanálu v 
ulici Novosady mezi domy 1363 a 1329. Touto opravou vzniklo omezení průchodu a provozu 
dětského hřiště, které bylo z důvodu bezpečnosti po celou dobu opravy uzavřeno. 

 

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

Ředitelem byl Ing. Miroslav Strnad. 

Novou službu zavedly pro řidiče Technické služby Holešov. Občané měli možnost zakoupit si 
od ledna 2012 novou parkovací kartu, která umožnila celoroční užívání zpoplatněných 
parkovacích ploch v Holešově, tedy těch míst, kde jsou umístěny parkovací automaty.  Díky 
této parkovací kartě si již nemuseli řidiči kupovat parkovací lístky z jednotlivých parkomatů a 
pouze stačilo umístit kartu za čelní sklo automobilu. Roční parkovací karta stála 3 000,- Kč, 
půlroční předplatné 2 000,- Kč a měsíční parkovné 1 000,- Kč. Od 1. 1. 2012 přibyly k 
parkovacím automatům dva parkomaty nové - na náměstí F. X. Richtera (u zámku) a v ulici 
Partyzánská (parkoviště za bývalou spořitelnou).  Zpoplatněna byla i parkovací místa v ulici 
Zámecká (mezi bránou do zámecké zahrady a Holajkou). Technické služby uspořádaly jako 
obvykle na jaře i na podzim sběr biologicky rozložitelného odpadu ze zahrádek. Občané si 
rovněž už zvykli na to, že mohli odkládat odpad do sběrného dvora, který od jara 2011 
fungoval v areálu technických služeb. V červnu technické služby opět otevřely koupaliště na 
zámku. V roce 2012 kromě jiného rozšířily dětský koutek o kolotoč a pískoviště a zahájily 
také přípravu stavby cyklokempingu v areálu koupaliště. Provoz koupaliště byl rovněž 
propojen s akcemi v zámeckém parku a oboře.  
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4. Vybraná rozhodnutí městského zastupitelstva z roku 2012  
 

Jednání zastupitelstva z 27. února 

Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí rezignaci Aleny Škubalové, bytem 
Holešov, Palackého 1339, na členství ve finančním výboru podle její žádosti ze dne 16. 
12. 2011 a zvolilo členem finančního výboru pro volební období 2010-2014 Eduarda 
Sedláře, bytem Holešov. 

Zastupitelstvo města Holešova schválilo rozpočtový výhled města Holešova do roku 2014 a 
ukončilo jednání s Regionální radou regionu soudržnosti o poskytnutí dotace z ROP Střední 
Morava na projekt "Centrum volnočasových aktivit Holešov".  

Zastupitelstvo města Holešova schválilo vypsání výběrového řízení na poskytnutí úvěru 
na financování akce "Jihovýchodní obchvat města" a pověřilo Radu města Holešova 
provedením výběrového řízení.   

Zastupitelstvo města Holešova schválilo vypsání výběrového řízení na poskytnutí úvěru na 
financování akce "Kanalizace Tučapy-Količín" a pověřilo Radu města Holešova provedením 
výběrového řízení.   

Zastupitelstvo města Holešova schválilo úpravu dohody o splátkách dlužné částky za 
nájem a služby spojené s užíváním bytu č. 1 v městském domě čp. 54 na nám. Dr. E. 
Beneše v Holešově Dušanu Fialovi, bytem Holešov, a to snížením měsíčních splátek na 
částku 1 000 Kč.   

Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření 
s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2010 a návrh rozpočtu tohoto svazku na rok 2012. 
Zastupitelstvo dále požadovalo, aby příjmy a výdaje Svazku obcí pro hospodaření s odpady 
Bystřice pod Hostýnem byly účtovány na jednotlivá střediska, jak již bylo požadováno v 
souhrnné zprávě za rok 2011, a to: - ukládání odpadu (provoz skládky) - svoz odpadu - 
separace odpadu - provoz kompostárny - doprava - ostatní činnost. Zastupitelstvo dále 
odsouhlasilo žádost o provedení revize stanov svazku a rozhodlo,  že město Holešov se 
nebude podílet na úhradě ztráty „Odpadového centra - skládky Bystřice pod Hostýnem“.   

Zastupitelstvo města Holešova schválilo účast města na projektu Zlínského kraje 
„Otevřené brány“ v letech 2012-2014 s dotací města pro Farnost Holešov ve výši 30 tis. 
Kč/rok.   

Jednání mimořádného zastupitelstva z 26. března     

Zastupitelstvo města Holešova schválilo postup přípravy a realizace investiční akce 
"Humanizace Centra pro seniory v Holešově" a  projekt „Humanizace Centra pro seniory v 
Holešově" a jeho předložení k žádosti o podporu do dotačního programu Ministerstva práce a 
sociálních věcí ČR. Zastupitelstvo pověřilo starostu města PaedDr. Zdeňka Janalíka 
zajištěním a uzavřením všech potřebných smluv. 
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Jednání zastupitelstva z 16. dubna    

Zastupitelstvo města Holešova schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 
100 000 Kč Charitě Holešov na úhradu energií v městských objektech čp. 97 na nám. 
Svobody, čp. 658 v ul. Tyršova, čp. 1134 a 1136 v ul. Havlíčkova a čp. 1597 v ul. 
Novosady v Holešově, které má Charita Holešov ve výpůjčce a ve kterých poskytuje 
pečovatelské služby.   

Zastupitelstvo města Holešova schválilo JUDr. Lubomíru Bartoškovi udělení ceny města 
Holešova "Osobnost města Holešova" za rok 2011, "Velké pečeti města Holešova" a finanční 
odměny ve výši 5 000 Kč. 

Zastupitelstvo města Holešova schválilo rozdělení dotace města Holešova tzv. "Akce 
milion 2012" dle předloženého 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 2012 takto: - Restaurování bočního oltáře sv. Anny v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie (1. fáze): celkové náklady 100 000 Kč - Program regenerace 
(dotace): 100 000 Kč - Restaurování bočního oltáře Zvěstování Panny Marie v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie (1. fáze): celkové náklady 100 000 Kč - Program regenerace 
(dotace): 100 000 Kč.   

Zastupitelstvo města Holešova schválilo Ladislavu Lindovi, bytem Holešov, u příležitosti 
jeho významného životního jubilea udělení "Velké pečeti města Holešova" za 
dlouholetou obětavou a přínosnou činnost pro tělovýchovu a sport v Holešově a  finanční 
odměnu ve výši 5 000 Kč.   

Zastupitelstvo města Holešova schválilo poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení města 
Holešova žadatelům dle předloženého návrhu.  

Zastupitelstvo města Holešova schválilo přidělení veřejné zakázky na poskytnutí úvěru 
30 mil. Kč pro financování akce "Kanalizace Tučapy-Količín" společnosti ČSOB, a. s., a 
pověřilo starostu města PaedDr. Zdeňka Janalíka podepsáním přiložené úvěrové 
smlouvy.   

Zastupitelstvo města Holešova  schválilo smlouvu o partnerství při přípravě a realizaci 
integrovaného projektu "Informační, vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje" se 
Zlínským krajem.  

Zastupitelstvo města Holešova schválilo vystavení plné moci společnosti Česká 
infrastrukturní, a. s., Praha 1 k zastupování na valné hromadě společnosti Vodovody a 
kanalizace Kroměříž, a. s., konané dne 24. 4. 2012.  

 Jednání zastupitelstva z 25. června   

Zastupitelstvo města Holešova schválilo závěrečný účet města Holešova za rok 2011, a to bez 
výhrad.   
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Zastupitelstvo města Holešova schválilo žádost o poskytnutí finanční dotace na 
zabezpečení akceschopnosti hasičské jednotky JPO II/1 pro rok 2013 za finanční 
spoluúčasti města Holešova ve výši 20 %.   

Zastupitelstvo města Holešova schválilo realizaci individuálního projektu „Modernizace a 
napojení vyrozumívacích a varovacích systémů - město Holešov“ v rámci integrovaného 
projektu „Informační, vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje“. 

Zastupitelstvo města Holešova schválilo zveřejnění záměru prodeje městských pozemků 
v lokalitě ul. Školní v Holešově a jmenovalo hodnoticí komisi pro vyhodnocení veřejné 
soutěže o nejvhodnější návrh na zastavění části lokality ulice Školní ve složení: člen 
klubu zastupitelů ČSSD Libor Liška, člen klubu zastupitelů KDU-ČSL Josef Bartošek, 
členka klubu zastupitelů Koalice pro Holešov Mgr. Ivana Bozděchová, členka klubu 
zastupitelů KSČM Jaromíra Čajková, členka klubu zastupitelů ODS Bc. Renata 
Lochmanová, člen klubu zastupitelů Sdružení nezávislých Holešovska Miroslav Kunc, 
Ing. Stanislav Julíček, Ing. Radomír Šťastný a Ing. Aleš Trněný. 

Zastupitelstvo města Holešova vydalo obecně závaznou vyhlášku města Holešova č. 2/2012 o 
zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích. 

Zastupitelstvo města Holešova schválilo nový jednací řád výborů Zastupitelstva města 
Holešova.  

 

Jednání zastupitelstva ze dne 24. září      

Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí písemné sdělení PaedDr. Zdeňka 
Janalíka, kterým se vzdává funkce starosty města Holešova ke dni 24. 9. 2012.    

Zastupitelstvo města Holešova schválilo doplnění programu o nový bod - volba starosty města 
Holešova a člena rady města.   

Zastupitelstvo města Holešova schválilo veřejný způsob hlasování při volbě starosty a 
člena rady města.   

Zastupitelstvo města Holešova zvolilo Pavla Svobodu starostou města.   

Zastupitelstvo města Holešova zvolilo členem rady města PaedDr. Zdeňka Janalíka.        

Zastupitelstvo města Holešova schválilo realizaci investiční akce "Odstranění hlavních závad 
požárně bezpečnostního řešení na Centru pro seniory Holešov".  

Zastupitelstvo města Holešova neschválilo investiční záměr předložený společností 
FUERTES development, Brno "Revitalizace areálu - Stavebniny - Holešov - Tovární 
ul.", který by měl být částečně realizován na pozemcích města Holešova.  
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Zastupitelstvo města Holešova schválilo postup přípravy obnovy veřejného osvětlení ve městě 
Holešově a jeho místních částech a zařazení 300 000 Kč do rozpočtového opatření na 
přípravu akce.   

Zastupitelstvo města Holešova schválilo 1. výstavbu cyklostezky od Holešova po obchvat 
II/490 včetně podchodu dle předloženého postupu a zařazení 150 000 Kč do 
rozpočtového opatření na přípravu stavby.   

Zastupitelstvo města Holešova schválilo odpis pohledávek za pronájem bytových a 
nebytových prostor a za služby spojené s jejich užíváním dle předloženého návrhu.   

Zastupitelstvo města Holešova schválilo přidělení veřejné zakázky na poskytnutí úvěru 
40 mil. Kč pro financování akce "Jihovýchodní obchvat města" společností Česká 
spořitelna, a. s., a pověřilo starostu města podepsáním předložené úvěrové smlouvy. 

Zastupitelstvo města Holešova schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městskou 
policií Holešov a obcí Rymice o výkonu některých činností za účelem provádění měření 
rychlosti vozidel podle předloženého návrhu.  V případě, že Zastupitelstvo obce Rymice 
neschválí uvedenou veřejnoprávní smlouvu, pozbývá toto usnesení platnost.   

Zastupitelstvo města Holešova schválilo ukončení veřejné soutěže o nejvhodnější návrh 
na zastavění části lokality ulice Školní řadovými rodinnými domy.  

Zastupitelstvo města Holešova schválilo Program regenerace městské památkové zóny a 
podpory památek v Holešově platný pro roky 2012-2015 dle předloženého návrhu.    

Zastupitelstvo města Holešova pověřilo starostu města, aby uložil řediteli Městského 
kulturního střediska Holešov postupovat dle závěrů kontroly finančního výboru z 25. 6. 
2012 a vypracovat nová pravidla pro pronájem zámku a zahrady s termínem platnosti 
od 1. 1. 2013 a předložil je k posouzení finančnímu výboru, a to v termínu do 1. 11. 2012.   

Zastupitelstvo města Holešova schválilo realizaci projektu „Regenerace sídliště U Letiště“ dle 
aktualizovaných podmínek Ministerstva pro místní rozvoj ČR ke dni 24. 9. 2012.  

Zastupitelstvo města Holešova udělilo PaedDr. Zdeňku Janalíkovi u příležitosti 
ukončení funkce starosty města „Pamětní plaketu města Holešova“.         

 

Jednání zastupitelstva ze dne 19. listopadu     

Zastupitelstvo města Holešova schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 "O místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů" se sazbami poplatku dle navržené varianty č. 3.   

Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí 1. závěrečný účet Svazku obcí pro 
hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2011. 
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Jednání zastupitelstva ze dne 17. prosince     

Zastupitelstvo města Holešova schválilo rozpočet města Holešova na rok 2013 dle 
předloženého a upraveného návrhu.  

Zastupitelstvo města Holešova schválilo termíny jednání Zastupitelstva města Holešova v I. 
pololetí roku 2013 ve dnech 11. 2., 22. 4. a 17. 6. 2013.  

Zastupitelstvo města Holešova zřídilo Fond kultury, sportu a vzdělávání  a Statut Fondu 
kultury, sportu a vzdělávání dle předloženého návrhu.  

Zastupitelstvo města Holešova vzalo na vědomí předloženou zprávu o výsledku opakovaně 
provedených kontrol plnění usnesení za období 2007-2009 a pověřilo Radu města Holešova, 
aby se výsledky provedených kontrol zabývala.  

Zastupitelstvo města Holešova schválilo výplatu odměn členům výborů Zastupitelstva 
města Holešova za výkon jejich funkce v roce 2012 dle předloženého návrhu.   

   

 

5. Vybraná rozhodnutí městské rady v roce 2012 

       
Schůze ze 16. ledna      

Rada města Holešova schválila vnitřní směrnici o evidenci, vymáhání a odpisu 
pohledávek.   

Rada města Holešova schválila uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo se společností 
Bezpečnostní systémy s. r. o., Kroměříž na veřejnou zakázku "Městský kamerový a 
monitorovací systém Holešov". 

Rada města Holešova schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu městského 
koupaliště v Holešově v ul. Partyzánská se společností Technické služby Holešov, s. r. o. 

Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se uzavření smlouvy o pronájmu 
městských lesních pozemků v k. ú. Dobrotice, Holešov, Količín, Tučapy u Holešova, Žopy a 
Lukoveček z důvodu vypracování návrhu nové smlouvy.   

Rada města Holešova vzala na vědomí vyhlášení volného dne 2. 2. 2012 na 1. Základní škole 
Holešov ze závažných organizačních důvodů.   

Rada města Holešova schválila s účinností od 1. 1. 2012 plat: - ředitelce 1. Základní 
školy Holešov Mgr. Jarmile Růžičkové, ředitelce 2. Základní školy Holešov Mgr. 
Drahomíře Konvalinkové, ředitelce 3. Základní školy Holešov Mgr. Jitce Heryánové, 
ředitelce Mateřské školy Sluníčko Holešov Lence Pacíkové, ředitelce Mateřské školy, 
Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž Bc. Aleně Kotoučkové, ředitelce Mateřské 
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školy, Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž Jaroslavě Turoňové, ředitelce 
Střediska volného času, příspěvková organizace Mgr. Jarmile Vaclachové, ředitelce 
Centra pro seniory, příspěvková organizace Mgr. Ivaně Bozděchové. 

Rada města Holešova vzala na vědomí předloženou výroční zprávu o vyřizování stížností a 
petic v roce 2011.   

Rada města Holešova vzala na vědomí uzavření smlouvy o dílo s firmou DK stavby, 
s.r.o., Vyšehradská 1349/2, Praha 2, na veřejnou zakázku „Oprava sociálního zařízení 
Dobrotice Sádek".  

 

Schůze ze 31. ledna       

Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova zvolit členem finančního 
výboru pro volební období 2010-2014 Eduarda Sedláře, bytem Holešov, v souvislosti s 
rezignací členky Aleny Škubalové.  

Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit  odstoupení od 
kupní smlouvy uzavřené s Danou a Milanem Polákovými, bytem Holešov, o prodeji 
bytové jednotky o velikosti 2+1 v domě čp. 1195, a to z důvodu nezaplacení kupní ceny 
649 420 Kč v řádném termínu.   

Rada města Holešova schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši 10 000 Kč 
Robertu Rohálovi na pořádání jeho výstav fotografií v roce 2012.   

Rada města Holešova schválila uzavření smlouvy o pronájmu městských lesních 
pozemků v k. ú. Dobrotice, Holešov, Količín, Tučapy u Holešova, Žopy a Lukoveček o 
celkové výměře 33,4522 ha se společností Ing. Radek Škarpich, Služby v lesnictví, 
obchod s dřívím, Brusné 120, IČ 70470537, a to na dobu od 1. 2. 2012 do 31. 12. 2021.   

 

Schůze ze 13. února 2012      

Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit vypsání 
výběrového řízení na poskytnutí úvěru na financování akce Kanalizace Tučapy-Količín 
a pověřit Radu města Holešova provedením výběrového řízení.  

Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit vypsání výběrového 
řízení na poskytnutí úvěru na financování akce JV obchvat města a pověřit Radu města 
Holešova provedením výběrového řízení.  

Rada města Holešova doporučila  Zastupitelstvu města Holešova schválit rozpočtový 
výhled města do roku 2014 dle předloženého návrhu.   

Rada města Holešova schválila smlouvu o spolupráci při realizaci integrovaného projektu 
„Informační, vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje" dle předloženého návrhu.   
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Rada města Holešova schválila doplnění pracovní skupiny pro revitalizaci Městského 
muzea Holešov o odborného muzejního pracovníka Městského kulturního střediska 
Holešov Mgr. Ondřeje Machálka a vzala na vědomí koncepci revitalizace Městského 
muzea a galerie v Holešově dle předloženého návrhu, zprávu o průběhu inventarizace 
sbírek Městského muzea a galerie v Holešově ke dni 7. 12. 2011 včetně návrhu na 
vyřazení nepotřebných sbírkových předmětů dle předloženého návrhu a uložila 
pracovní skupině pro revitalizaci Městského muzea Holešov předložit Radě města 
Holešova informaci o kompletním uzavření inventarizace muzejních sbírek města 
Holešova, včetně likvidace, odprodeje a dlouhodobého zapůjčení pro muzeum 
nepotřebných sbírkových předmětů (archeologická podsbírka). 

Rada města Holešova schválila udělení „Pamětního listu v deskách" Milanu Hudcovi, bytem 
Holešov, u příležitosti jeho významného životního jubilea za dlouholetou a obětavou činnost 
pro tělovýchovu a sport v Holešově.  

Rada města Holešova schválila vyhlášení podlimitního výběrového řízení na dodavatele 
projektu „Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu 
ORP Holešov" prostřednictvím zastupujícího zadavatele společnosti AJL, s. r. o., Velké 
Meziříčí. Rada ustanovila členy a náhradníky komise pro otevírání obálek, pro 
posouzení kvalifikace a hodnoticí komise takto:  - Bc. Jaroslav Chmelař (Mgr. Rudolf 
Seifert) - Ing. Ivan Slezák (Jana Kolářová) - Ing. Jiří Žák (Ing. Pavel Růžička) - AJL, s. 
r. o. - Ing. Dušan Leško (Josef Kašík) - Ing. Tomáš Maceška (Ilona Kupková) - Lubomír 
Paleček (Mgr. Michaela Miklíková).   

 

Schůze ze 27. února   

Rada města Holešova schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace 15 000 Kč Ivo 
Kurečkovi, předsedovi občanského sdružení Holešovský komorní orchestr, na částečné 
pokrytí nákladů spojených s koncertem Večer sólistů III, který se bude konat dne 18. 03. 2012 
v sala terreně holešovského zámku.  

Rada města Holešova schválila zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku 
„Poskytnutí investičního úvěru na financování akce Kanalizace Tučapy-Količín" a 
mandátní smlouvu se společností KZ FINANCE, spol. s r. o., na provedení výběrového 
řízení a jmenovala členy komise pro otevírání obálek a členy hodnoticí komise. 

Schůze z 12. března   

Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se uzavření smlouvy o 
poskytnutí dotace na úhradu energií v krytém bazénu, který provozuje Tomáš Svoboda v ul. 
Tovární čp. 1081 v Holešově.   

Rada města Holešova schválila přijetí peněžního daru ve výši 30 000 Kč od společnosti 
Industry Servis ZK, a. s.   
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Rada města Holešova schválila sazbu za pronájem nebytových prostor osadních výborů 
Dobrotice Sádek, Žopy a Količín ve výši 4 Kč/m2/den včetně 20% DPH.  Rada schválila 
kauci k zajištění eventuálních pohledávek pronajímatele ve výši: - 1 000 Kč/den/nebytové 
prostory osadních výborů – 3 000 Kč/den/areály osadních výborů.  

Rada města Holešova schválila vypsání výběrového řízení na technický dozor investora 
a koordinátora BOZP pro investiční akci „Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní 
obchvat" prostřednictvím společnosti Ředitelství silnic Zlínského kraje, Zlín, K Majáku 
5001, IČ 70934860. K podání nabídky budou osloveny společnosti: 1. 
EKOSTAVPROJEKT, spol. s r.o., Uherský Brod, Havlíčkova 877 2. NEW ELTOM 
Ostrava s. r. o., Ostrava, Čujkovova 1736/30 3. ZEKA plus, s. r. o., Slavičín, Jasmínová 
č. e. 0876.  

Rada města Holešova schválila udělení „Pamětních listů v deskách" Mgr. Ivaně Svačinové, 
Mgr. Dagmar Křenkové, Mgr. Janě Polaštíkové, Mgr. Janě Sabové, Ludmile Ležákové, Dis., 
Mgr. Jitce Nedbalové, Mgr. Tamaře Košatové, Mgr. Gabriele Kovářové, Mgr. Lence Hýžové, 
Mgr. Veronice Svobodové, Janě Lužíkové, Marii Krajčové, Mileně Markové, Miroslavě 
Šmakalové a Marii Javoříkové u příležitosti Dne učitelů 2012.  

Rada města Holešova schválila smlouvu o spolupráci při realizaci projektu „Otevřené 
brány" v letech 2012 až 2014 mezi městem Holešov, Římskokatolickou farností Holešov 
a Zlínským krajem dle předloženého návrhu a  2. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 
30 000 Kč Římskokatolické farnosti Holešov na honorář průvodců kostela Nanebevzetí 
Panny Marie a kostela sv. Anny v Holešově pro období od 1. 5. 2012 do 30. 9. 2012. 

 Rada města Holešova schválila uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Technologické 
centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu ORP Holešov" se společností 
VERA, spol. s r. o, Praha 6 a pověřila starostu města PaedDr. Zdeňka Janalíka podepsáním 
smlouvy.   

                                                                   

Schůze z 26. března  

Rada města Holešova rozhodla, že nejvhodnější nabídkou na poskytnutí investičního úvěru na 
financování akce Kanalizace Tučapy-Količín je nabídka banky ČSOB a doporučila 
Zastupitelstvu města Holešova schválit úvěrovou smlouvu s touto bankou.  

Rada města Holešova schválila smlouvu o poskytnutí dotace na úhradu energií při 
provozování krytého bazénu, který provozuje Tomáš Svoboda v ul. Tovární čp. 1081 v 
Holešově, dle předloženého návrhu.  

Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit JUDr. Lubomíru 
Bartoškovi udělení:  - ceny města Holešova „Osobnost města Holešova" za rok 2011, „Velké 
pečeti města Holešova" a finanční odměny ve výši 5 000 Kč.  
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Rada města Holešova schválila vyhlášení nejúspěšnějších sportovců a nejvýznamnějších 
osobností v oblasti kultury a volnočasových aktivit města Holešova za rok 2011 v těchto 
kategoriích: - trenér či organizační pracovník: Stanislav Jaša - sportovní kolektiv: 
družstvo mužů „A“ SFK ELKO Holešov - sportovní naděje (do 15 let): taneční pár 
Monika Zapletalová - Martin Dubický - jednotlivci za sportovní úspěchy do 20 let: 
Libor Liška ml. - jednotlivci za sportovní úspěchy nad 20 let: Milan Roubalík - kolektivy 
působící v oblasti kultury či volnočasových aktivit: o. s. Moravské děti - osobnost v 
oblasti kultury: JUDr. Zdeněk Novák - osobnost v oblasti volnočasových aktivit: Milada 
Květáková a udělila oceněným Pamětní list v deskách a finanční odměnu ve výši 2 000 
Kč.  

Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit rozdělení dotace 
města Holešova tzv. „Akce milion 2012" dle předloženého návrhu. 

Rada města Holešova vzala na vědomí přerušení pravidelného provozu v holešovských 
mateřských školách v období od 1. 7. 2012 do 31. 8. 2012 a doporučila ředitelkám 
holešovských mateřských škol, aby náhradní provoz mateřských škol v Holešově pro 
nezbytně nutné potřeby zákonných zástupců dětí byl zajištěn takto: - od 2. 7.012 do 27. 
7. 2012 Mateřská škola Sluníčko Holešov, - od 1. 8. 2012 do 10. 8. 2012 Mateřská škola, 
Holešov, Masarykova 636 a - od 13. 8. 2012 do 31. 8. 2012 Mateřská škola, Holešov, 
Grohova 1392.   

Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit rozpis finančních 
podílů na obnovu kulturních památek v rámci „Programu regenerace městských památkových 
rezervací a městských památkových zón" v roce 2012 takto: - Restaurování bočního oltáře sv. 
Anny v kostele Nanebevzetí Panny Marie (1. fáze): celkové náklady 100 000 Kč - Program 
regenerace (dotace): 100 000 Kč - Restaurování bočního oltáře Zvěstování Panny Marie v 
kostele Nanebevzetí Panny Marie (1. fáze): celkové náklady 100 000 Kč - Program 
regenerace (dotace): 100 000 Kč.  

Rada města Holešova schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši 2 000 Kč 
Klubu českých turistů, odboru Holešov, na pronájem kinoklubu v budově kina Svět pro 
uspořádání „Klubového večera s cestovatelem", který se uskuteční dne 28. 3. 2012, a 10 000 
Kč Středisku volného času, příspěvková organizace, na uspořádání III. ročníku "Všetulské 
hůlky", která se uskuteční dne 14. 4. 2012 na holešovském zámku.    

Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit  poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace ve výši 100 000 Kč Charitě Holešov na úhradu energií v 
městských objektech čp. 97 na nám. Svobody, čp. 658 na ul. Tyršova, čp. 1134 a 1136 v 
ul. Havlíčkova a čp. 1597 v ul. Novosady v Holešově, které má Charita Holešov ve 
výpůjčce a ve kterých poskytuje pečovatelské služby.  

Rada města Holešova schválila výpůjčku mobilních telefonů společnosti Technické služby 
Holešov, s. r. o., dle předloženého návrhu.   
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Schůze z 10. dubna 

 Rada města Holešova schválila uzavření nájemní smlouvy se společností Povodí Moravy 
v souvislosti s investiční akcí „Silnice II/490: Holešov – jihovýchodní obchvat" v rozsahu 
objektu SO 323 Odvodňovací příkop v trati Újezd a SO 301 Kanalizace – obora, stoka 
„K".   

Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit Ladislavu Lindovi, 
bytem Holešov, u příležitosti jeho významného životního jubilea udělení „Velké pečeti města 
Holešova" za dlouholetou obětavou a přínosnou činnost pro tělovýchovu a sport v Holešově.   

Rada města Holešova schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši 7 000 Kč 
cyklistickému klubu DRÁSAL TEAM HOLEŠOV na činnost,  10 000 Kč Základní 
umělecké škole F. X. Richtera Holešov na úhradu finančních nákladů za energie 
potřebné při koncertech pořádaných školou, které se uskuteční v období od dubna do 
června 2012 na zámku nebo v kině Svět,  3 000 Kč Sboru dobrovolných hasičů  Holešov 
na uspořádání ekologické akce „Čistá Rusava", která se uskuteční dne 12. 5. 2012.   
Rada neschválila poskytnutí mimořádné finanční dotace  1.  Janu Svitákovi, bytem 
Tučapy, na realizaci akce „Jedním dechem" a Nelly Billové, bytem Holešov a Libuši 
Matulové, bytem Holešov na pořádání výstavy obrazů, která se uskuteční v květnu roku 
2012 v synagoze v Děčíně.  

Rada města Holešova projednala a vzala na vědomí souhrn usnesení komisí rady města za 
období únor a březen 2012 a schválila návrh komise památkové péče a letopisectví na 
předkládání kronik částí města Holešova Dobrotice, Količín, Tučapy a Žopy této komisi.   

Rada města Holešova schválila udělení „Pamětního listu v deskách" za vzájemně 
dobrou spolupráci Dobrovolnému hasičskému sboru Topoľčianky u příležitosti jeho 
130. výročí založení a obci Topoľčianky.  

 

Mimořádná schůze ze 16. dubna  

Rada města Holešova rozhodla na základě doporučení hodnoticí komise o výběru 
nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat" 
zadat tuto zakázku sdružení dodavatelů: společnosti EUROVIA CS, a. s, STRABAG, a. s, a 
KKS, spol. s r. o., a pověřila starostu města PaedDr. Zdeňka Janalíka podpisem smlouvy o 
dílo s těmito uchazeči v souladu s jejich nabídkou.  

 

Schůze ze 23. dubna    

Rada města Holešova rozhodla na základě výběrového řízení o přidělení veřejné 
zakázky „Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat, koordinátor BOZP a technický 
dozor stavby" společnosti ZEKA plus, s. r. o., Slavičín.  
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Rada města Holešova schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši 3 000 Kč 
Klubu dárců krve Kroměřížska na činnost.   3 000 Kč Olze Rypkové pro holešovskou místní 
organizaci Českého červeného kříže na její činnost, 10 000 Kč Oblastní charitě Kroměříž  na 
činnost Kontaktního centra Plus. 4 000 Kč Středisku volného času, příspěvková organizace na 
celoměstskou akci Folklorní odpoledne, která se uskuteční dne 5. 5. 2012, a 4 000 Kč Mgr. 
Monice Vyhlídalové pro dětský pěvecký a dramatický sbor Banana Vox na pořádání koncertů 
ke Dni matek 2012.  Rada neschválila poskytnutí mimořádné finanční dotace  Jezdeckému 
klubu Azavero Tupesy, České archeologické společnosti - sdružení archeologů Čech, Moravy 
a Slezska, Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně a  Holešovským trubačům.  

Rada města Holešova vzala na vědomí odstoupení Bc. Gabriely Hradilové z funkce 
členky a předsedkyně redakční rady čtrnáctideníku Holešovsko a jmenovala předsedou 
redakční rady Mgr. Petra Chvátala, bytem Holešov, a členkou Bc. Renatu 
Lochmanovou, bytem Dobrotice. Rada vzala na vědomí složení členů redakční rady: 
předseda Mgr. Petr Chvátal, členové: Bc. Renata Lochmanová, Libor Liška, Mgr. Ivana 
Bozděchová, Ing. František Rafaja, Mgr. František Sovadina a Robert Rohál.   

Rada města Holešova udělila souhlas s užitím znaku města Holešova  1. Sportovnímu klubu 
policie Holešov za účelem propagace města Holešova při sportovních a kulturních akcích 
pořádaných SKP Holešov a 2. právnickým a fyzickým osobám, kterým byla poskytnuta v 
roce 2012 dotace z tzv. „Akce milion", a to v souvislosti s propagací města Holešova za 
poskytnutí této dotace pro rok 2012.   

Rada města Holešova schválila prodloužení „funkčního období"na dobu dalších šesti let 
s účinností od 1. 8. 2012 pro  Milenu Michalcovou, ředitelku Ústřední školní jídelny 
Holešov, Lenku Pacíkovou, ředitelku Mateřské školy Sluníčko Holešov, Jaroslavu 
Turoňovou, ředitelku Mateřské školy, Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž, Bc. 
Alenu Kotoučkovou, ředitelku Mateřské školy, Holešov, Grohova 1392, okres Kroměřž 
a Mgr. Jarmilu Růžičkovou, ředitelku 1. Základní školy Holešov. 

 

Schůze z 9. května      

Rada města Holešova schválila uzavření smlouvy o provedení záchranného 
archeologického výzkumu s Ústavem archeologické památkové péče Brno, veřejná 
výzkumná instituce, Brno na akci „Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat“ dle 
předloženého návrhu.   

Rada města Holešova schválila smlouvu o poskytnutí dotace společnosti Technické služby 
Holešov, s. r. o., na provoz zámeckého koupaliště dle předloženého návrhu.  

Rada města Holešova schválila zveřejnění záměru pronájmu parkovacích ploch 
společnosti Technické služby Holešov za účelem zpoplatnění parkování. Jedná se o 
parkoviště v lokalitách: nám. F. X. Richtera - ul. Zámecká - ul. Partyzánská (parkoviště 
u zámku). 
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Rada města Holešova schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši 3 000 Kč 
Gymnáziu Ladislava Jaroše Holešov na podporu akce „Majáles 2012", která se uskuteční dne 
3. 5. 2012 v Holešově,   4 000 Kč Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva 
vnitra v Holešově na podporu prevence rizikového chování,  3 000 Kč Sboru Jednoty bratrské 
v Holešově na úhradu energií pro provoz nízkoprahového klubu v ul. Bořenovská v Holešově 
pro období od května do září 2012 a 7 000 Kč občanskému sdružení HolešovMAN na 6. 
ročník terénního triatlonu HolešovMAN 2012.  

 

Schůze z 21. května   

Rada města Holešova schválila uzavření smlouvy o dočasném provozování kanalizace 
„Holešovsko sever - stavba 1" na předmětnou část stavby s provozovatelem Vodovody a 
kanalizace Kroměříž, a. s.  

Rada města Holešova schválila smlouvu o poskytnutí dotace na úhradu ztráty odpadového 
centra společnosti Technické služby Holešov.  

Rada města Holešova schválila nové znění mandátních smluv se společností Technické 
služby Holešov k zajištění odběru elektrozařízení pro společnosti: EKOLAMP, s. r .o .- 
ELEKTROWIN, a. s.  a ASEKOL, s. r. o.  

Rada města Holešova schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši 5 000 Kč Mgr. 
Svatavě Ságnerové, bytem Holešov, koordinátorce programu „Holešovské děti v pohybu", na 
městské finále tohoto programu.      

 

Schůze ze 4. června    

Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit závěrečný účet za 
rok 2011, a to bez výhrad.   

Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit žádost o 
poskytnutí finanční dotace na zabezpečení akceschopnosti hasičské jednotky JPO II/1 
pro rok 2013 za finanční spoluúčasti města Holešova ve výši 20 %. 

Rada města Holešova projednala a vzala na vědomí souhrn usnesení komisí rady města za 
období květen 2012 a pověřila místostarostu Bc. Jaroslava Chmelaře projednat se společností 
Industry Servis ZK, a. s., problematiku týkající se prameniště pitné vody v lokalitě 
průmyslové zóny dle doporučení komise životního prostředí a dopravy.   

Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova vydat obecně závaznou 
vyhlášku města Holešova č. 2/2012 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na 
některých veřejných prostranstvích dle předloženého a upraveného návrhu.   
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Rada města Holešova schválila nový jednací řád komisí rady města dle předloženého návrhu 
a doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit nový jednací řád výborů zastupitelstva 
města dle předloženého návrhu.   

Rada města Holešova schválila zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků 
města Holešova za rok 2011 dle předloženého návrhu.  

 

Schůze z 18. června  

Rada města Holešova schválila uzavření partnerské smlouvy pro projekt „Technologické 
centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu ORP Holešov" s partnerskými 
obcemi dle předloženého návrhu.   

Rada města Holešova schválila výši finanční odměny  - ředitelce 1. Základní školy 
Holešov Mgr. Jarmile Růžičkové - ředitelce 2. Základní školy Holešov Mgr. Drahomíře 
Konvalinkové - ředitelce 3. Základní školy Holešov Mgr. Jitce Heryánové - ředitelce 
Mateřské školy Sluníčko Holešov Lence Pacíkové - ředitelce Mateřské školy, Holešov, 
Grohova 1392, okres Kroměříž, Bc. Aleně Kotoučkové - ředitelce Mateřské školy, 
Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž, Jaroslavě Turoňové - ředitelce Střediska 
volného času, příspěvková organizace, Mgr. Jarmile Vaclachové - ředitelce Ústřední 
školní jídelny Holešov Mileně Michalcové - ředitelce Centra pro seniory, příspěvková 
organizace, Mgr. Ivaně Bozděchové - řediteli Městského kulturního střediska Holešov, 
příspěvková organizace, Mgr. Pavlu Chmelíkovi.  

Rada města Holešova schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši 15 000 Kč 
Tělovýchovné jednotě Holešov na podporu činnosti mládeže oddílu stolního tenisu, 3 000 Kč 
Tělovýchovné jednotě Holešov na uspořádání soutěže „Mistrovství České republiky starších 
žáků ve vzpírání", které se uskuteční dne 16. 6. 2012, 4 000 Kč Gymnáziu Ladislava Jaroše 
Holešov na podporu preventivního PEER programu. Rada neschválila poskytnutí mimořádné 
finanční dotace ve výši 2 000 Kč HC Holešov Gators na účast v kroměřížské hokejové hobby 
lize.   

Rada města Holešova vzala na vědomí vyhlášení volných dnů v době od 25. 6. do 29. 6. 
2012 na 3. Základní škole Holešov ze závažných technických důvodů a souhlasila s 
využitím provozních prostředků 3. Základní školy Holešov pro tyto volné dny na 
úhradu nákladů souvisejících s přípravou a výdejem obědů, a to tak, aby jejich cena pro 
žáky byla ve stejné výši jako ve dnech školního vyučování.   

 

Schůze z 2. července  

Rada města Holešova schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku 
"Komunikace Květná Holešov".  K podání nabídky budou osloveny firmy: 1. PSVS, a. 
s., odštěpný závod 6, Skály 870, Tlumačov 2. RIS-MONT s. r. o., Slanica 379, Zlín-
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Louky 3. Správa a údržba silnic s. r. o., K Majáku 5001, Zlín. Rada jmenovala členy a 
náhradníky hodnoticí komise pro vyhodnocení nabídek. Členové: Ing. Stanislav Julíček, 
Ing. Aleš Trněný, Radka Stratilová. Náhradníci: Mgr. Ivo Michálek, Milan Roubalík, 
Monika Partyková.  Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. Termín: bezodkladně. 

Rada města Holešova vzala na vědomí nabídku Krajského úřadu Zlínského kraje použitého 
systému měření úsekové rychlosti MUR - 05 s tím, že o tuto nabídku nemá zájem z důvodu 
nutných finančních nákladů na jeho opravu.   

Rada města Holešova vzala na vědomí podnět k úklidu v Americkém parku a postoupila 
tento podnět k řešení odboru investic, silničního hospodářství a údržby města.   

Rada města Holešova stanovila počet zaměstnanců města zařazených do Městského úřadu 
Holešov z důvodu organizačních změn, a to na 81 s účinností od 2. 7. 2012.  

 

Mimořádná schůze z 13. srpna 

Rada města Holešova rozhodla na základě výběrového řízení o přidělení veřejné zakázky na 
akci „Komunikace Květná Holešov" společnosti Haneva, s. r. o., Brno. 

Rada města Holešova rozhodla na základě doporučení hodnoticí komise, že z 
předložených nabídek na poskytnutí investičního úvěru na financování akce 
"Jihovýchodní obchvat města" je nejvýhodnější nabídka společnosti Česká spořitelna, a. 
s. a doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit uzavření úvěrové smlouvy s touto 
společností.   

Rada města Holešova schválila uzavření dodatku č. 2  ke smlouvě se společností Lesnická 
projekce Frýdek-Místek, a. s., na zpracování lesních hospodářských osnov ZO Holešov.  

 

Schůze z 20. srpna  

Rada města Holešova povolila výjimky z nejvyššího počtu dětí v jednotlivých třídách 
holešovských mateřských škol pro období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 takto:  Mateřská škola, 
Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž - první třída 28 dětí - druhá třída 28 dětí - třetí 
třída 28 dětí (Žopy) - čtvrtá třída 28 dětí (Žopy) Mateřská škola, Holešov, Grohova 1392, 
okres Kroměříž - první třída 28 dětí - druhá třída 28 dětí - třetí třída 28 dětí - čtvrtá třída 28 
dětí - pátá třída 28 dětí (Dobrotice) Mateřská škola Sluníčko Holešov - první třída 28 dětí - 
druhá třída 28 dětí - čtvrtá třída 28 dětí - pátá třída 28 dětí - šestá třída 28 dětí - sedmá třída 28 
dětí (Tučapy).   

Rada města Holešova schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši 3 000 Kč 
Kynologickému klubu Holešov na pořádání 34. ročníku závodu „O štít města Holešova" 
ve sportovní kynologii, který se uskuteční dne 8. 9. 2012, 5 000 Kč Charitě Holešov na 
úhradu finančních nákladů za energie a nájem při pořádání charitativního koncertu na 



51 

pomoc Michalkám, který se uskuteční dne 25. 8. 2012 v holešovské zámecké zahradě.  29 
000 Kč Sdružení zdravotně postižených Holešovska na výměnu vchodových dveří a okna 
klubovny v Holešově.  

 

Schůze z 10. září 

Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se rozhodnutí na základě 
výběrového řízení o přidělení veřejné zakázky na akci „Komunikace Květná Holešov" z 
důvodu nutnosti dořešení některých nejasností. 

Rada města Holešova nedoporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit investiční 
záměr předložený společností FUERTES development, Brno „Revitalizace areálu - 
Stavebniny - Holešov - Tovární ul.", který by měl být částečně realizován na pozemcích 
města.   

Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit realizaci investiční 
akce „Odstranění hlavních závad požárně bezpečnostního řešení na Centru pro seniory 
Holešov“.   

Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit odpis 
pohledávek za pronájem bytových a nebytových prostor a za služby spojené s jejich 
užíváním dle předloženého návrhu.   

Rada města Holešova schválila investiční záměr rekonstrukce Mateřské školy Sluníčko 
Holešov, který bude prováděn na etapy dle stavu finančních prostředků. 

Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit „Program 
regenerace městské památkové zóny a podpory památek v Holešově" platný pro roky 
2012-2015 dle předloženého návrhu.   

Rada města Holešova schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši 6 000 Kč 
MGC Holešov na účast Radka Doležela, bytem Holešov, na Mistrovství světa juniorů v 
minigolfu v německém Bad Münderu, které se uskutečnilo ve dnech 9.-18. 8. 2012, na 
kterém reprezentoval Českou republiku,  7 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Holešov na 
účast na letošním XV. všesokolském sletu v Praze,  7 000 Kč Středisku volného času na 
uspořádání koncertu pro seniory, který se uskuteční dne 5. 10. 2012 v budově Střediska 
volného času, a   6 000 Kč Mysliveckému sdružení HRADISKO DOBROTICE  na 
uspořádání mysliveckého Hubertského dne, který se uskuteční dne 4. 11. 2012 v 
Holešově. Rada schválila poskytnutí peněžního daru ve výši 2 000 Kč sdružení MAS - 
Partnerství Moštěnka. 

Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit ukončení veřejné 
soutěže o nejvhodnější návrh na zastavění části lokality ul. Školní řadovými rodinnými domy 
a uzavření smlouvy na prodej pozemků na výstavbu.   
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Schůze z 24. září 

Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit uzavření 
veřejnoprávní smlouvy mezi Městskou policií Holešov a obcí Rymice o výkonu některých 
činností za účelem provádění měření rychlosti vozidel dle předloženého návrhu. 

Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit postup 
přípravy obnovy veřejného osvětlení ve městě Holešov a jeho místních částech a zařadit 
300 000 Kč do rozpočtového opatření na přípravu akce.  

Rada města Holešova zrušila výběrové řízení na veřejnou zakázku „Komunikace Květná 
Holešov" z důvodu neuzavření smlouvy s vybraným uchazečem a schválila vypsání nového 
výběrového řízení na veřejnou zakázku „Komunikace Květná Holešov". K podání nabídky 
budou osloveny firmy: 1. PSVS, a. s., odštěpný závod 6, Skály 870, Tlumačov 2. RIS-MONT, 
s.r.o., Slanica 379, Zlín-Louky 3. Správa a údržba silnic, s. r. o., K Majáku 5001, Zlín. Rada 
jmenovala členy a náhradníky hodnoticí komise pro vyhodnocení nabídek: členové: Ing. 
Stanislav Julíček, Ing. Aleš Trněný, Libor Liška, náhradníci: Mgr. Ivo Michálek, Milan 
Roubalík, Monika Partyková.  

Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit výstavbu 
cyklostezky od Holešova po obchvat II/490 včetně podchodu dle předloženého postupu a 
zařadit 150 000 Kč do rozpočtového opatření na přípravu stavby. 

Rada města Holešova vzala na vědomí rezignaci Bc. Renaty Lochmanové na funkci členky 
Rady města Holešova.    

 

Mimořádná schůze z 1. října    

Rada města Holešova schválila výjimku z „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek města 
Holešova" týkající se zveřejnění výběrového řízení z 30 dnů na 15 dnů a zadání veřejné 
zakázky na akci „Regenerace panelového sídliště U Letiště v Holešově".  K podání nabídky 
budou vyzváni zájemci:  - RAPOS, spol. s r. o., Holešov, Nerudova 325, - RAVAL 
INTERIER, s. r. o., Holešov, Palackého - DK stavby, s. r. o., Praha, Vyšehradská - EKON 
ST, spol. s r. o., Holešov, Palackého 1278 - Holstav, s. r. o., Holešov, Hankeho 244. Rada 
jmenovala členy a náhradníky komise pro otevírání obálek: členové: Bc. Jaroslav Chmelař, 
Mgr. Ivo Michálek, Ing. Stanislav Julíček, náhradníci: Radka Stratilová, Ing. Aleš Trněný, 
Milan Roubalík a členy a náhradníky komise pro hodnocení nabídek: členové: Bc. Jaroslav 
Chmelař, Mgr. Rudolf Seifert, Ing. Stanislav Julíček, Mgr. Ivo Michálek, Ing. František Fuit, 
náhradníci: Radka Stratilová, Monika Partyková, Eva Frybortová, Ing. Aleš Trněný, Milan 
Roubalík.   

Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se zadání veřejné zakázky 
na akci „Odstranění hlavních závad požárně bezpečnostního řešení na Centru pro 
seniory Holešov" z důvodu nutnosti dořešení některých záležitostí do příští schůze rady 
města.   
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Schůze z 8. října      

Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit obecně 
závaznou vyhlášku č. 3/2012 „O místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů" se sazbami 
poplatku dle navržené varianty č. 3.  

Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se zveřejnění záměru pronájmu 
prostor pro zámeckou restauraci a záměru pro zajištění gastronomických služeb v 
holešovském zámku.   

Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se uzavření dodatku č. 3 ke 
smlouvě o dílo se společností EKKL, a. s., Kroměříž, Altýře 582, v souvislosti s investiční 
akcí „Centrum volnočasových aktivit Holešov" spočívající v prodloužení termínu 
dokončení z důvodu nutnosti vyhodnotit celý projekt v souvislosti s jeho využitelností v 
časovém horizontu 10 let a současně problematikou revitalizace Amerického parku.   

Rada města Holešova schválila zadání veřejné zakázky na akci „Odstranění hlavních závad 
požárně bezpečnostního řešení na Centru pro seniory Holešov".  K podání nabídky budou 
vyzváni zájemci:  VW WACHAL, a. s., Kroměříž 1, Tylova 220/17,  MANAG, a. s., Zlín, 
Zarámí 92,  - RAPOS, spol. s r. o., Holešov, Nerudova 325, Pozemní stavitelství Zlín, a. s., 
Zlín, Kúty 3967, 3V &  H, s. r. o., Uherský Brod, Prakšická 2495. Rada jmenovala členy a 
náhradníky komise pro otevírání obálek: členové: Mgr. Rudolf Seifert, Mgr. Ivana 
Bozděchová, Ing. Stanislav Julíček, Ing. František Fuit, náhradníci: Radka Stratilová, Ing. 
Aleš Trněný, Milan Roubalík a členy a náhradníky komise pro hodnocení nabídek: členové: 
Mgr. Rudolf Seifert, Ing. Ivana Bozděchová, Bc. Jaroslav Chmelař, Ing. František Fuit, Radka 
Stratilová, náhradníci: Ing. Pavel Karhan, Miroslav Kunc, Libor Liška, Ing. Aleš Trněný, 
Milan Roubalík.    

Rada města Holešova neschválila přípravu investiční akce „Vybudování kanalizace a 
plynovodu k rodinným domům ve Všetulích".   

Rada města Holešova vzala na vědomí vyhlášení volného dne 12. 10. 2012 pro žáky 8. a 9. 
ročníku na 1. Základní škole Holešov ze závažných organizačních důvodů.  

Rada města Holešova schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši 15 000 Kč 
Mažoretkám Holešov na podporu činnosti, 10 000 Kč Mgr. Monice Vyhlídalové, bytem 
Holešov, na vánoční koncert sboru Banana Vox s kapelou Fleret, který se uskuteční dne 
12. 12. 2012 v kině Svět, 7 000 Kč holešovskému dětskému sboru Moravské děti na 
náklady spojené s pronájmem v souvislosti s jeho koncertem, který se uskuteční dne 28. 
10. 2012  2 000 Kč občanskému sdružení Klub českých turistů Holešov na náklady 
spojené s pronájmem kinoklubu v kině Svět v souvislosti s besedou, která se v těchto 
prostorách uskuteční dne 10. 10. 2012.   
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Rada města Holešova stáhla z programu jednání zprávu týkající se zřízení vlastního chodníku 
na pozemcích města pro Zuzanu Teleckou, bytem Holešov, Partyzánská 693.       

Rada města Holešova pověřila přijímáním prohlášení o uzavření manželství člena 
Zastupitelstva města Holešova PaedDr. Zdeňka Janalíka.  

Rada města Holešova schválila uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z 
rozpočtu Zlínského kraje na zabezpečení akceschopnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů 
Holešov JPO II/1 pro rok 2013 dle předloženého návrhu.   

 

Mimořádná schůze z 19. října. 

Rada města Holešova rozhodla na základě doporučení hodnoticí komise o výběru 
nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Regenerace panelového sídliště U Letiště v 
Holešově"o uchazečích v tomto pořadí: 1. Haneva, s. r. o., Poděbradova 341/30, 612 00 Brno, 
IČ 29291518 2. PB SCOM, s. r. o., Boženy Němcové 685, 753 01 Hranice, IČ 25397087 3. 
NOSTA, s. r. o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 11 Nový Jičín, IČ 47671416. Rada pověřila 
starostu města Pavla Svobodu uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem č. 1 společností 
Haneva, s. r. o. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít smlouvu nebo neposkytne-li k uzavření 
smlouvy řádnou součinnost v termínu do 15 dnů, pověřila starostu města uzavřením smlouvy 
s dalším uchazečem ve vybraném pořadí.   

Schůze z 22. října 

 Rada města Holešova rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 
„Komunikace Květná Holešov" s uchazeči v tomto pořadí: 1. STRABAG, a.s., Na Bělidle 
198/21, 150 00 Praha, odštěpný závod Brno, Tovární 3, 620 00 Brno, prováděcí oblast 
Východ, Příluky 386, 760 01 Zlín    IČ 60838744   - nabídková cena 777 216 Kč vč. DPH 2. 
SWIETELSKY stavební s. r. o., oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí    IČ 
48035599   - nabídková cena 785 100 Kč vč. DPH 3. PORR a. s., Václavské náměstí 837/11, 
110 00 Praha 1    IČ 44005560   - nabídková cena 811 632 Kč vč. DPH. Rada pověřila 
starostu města Pavla Svobodu uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem č. 1 společností 
STRABAG, a. s.    

Rada města Holešova vzala na vědomí nabídku přebytečného dlouhodobého hmotného 
majetku od příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Holešov k využití v 
rámci hospodaření města a schválila odprodej tohoto majetku za podmínek stanovených 
ve zřizovací listině.    

Rada města Holešova vzala na vědomí použití rozpočtovaných finančních prostředků z 
investičního fondu příspěvkové organizace Centrum pro seniory na rekonstrukci prádelny.  
Rada schválila vypsání výběrového řízení na akci „Rekonstrukce prádelny v Centru pro 
seniory, p.o."   
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Rada města Holešova vzala na vědomí informaci o objednávce provedení auditu 
vybraných smluvních vztahů u advokátní kanceláře JUDr. Zdeňka Hromádky.    

Rada města Holešova schválila dočasné navýšení počtu pracovníků Městského úřadu Holešov 
o 3 pracovníky s platností od 1. 11. 2012. 

                                                                           

Schůze z 5. listopadu  

Rada města Holešova vzala na vědomí výsledky 1. etapy inventarizace stromů ve městě.   

Rada města Holešova schválila dodatek č. 3 ke „Smlouvě o spolupráci při tvorbě, 
aktualizaci a správě digitální technické mapy obce" se Zlínským krajem, Zlín, tř. T. Bati 
3792, IČ 70891320, v předloženém znění.  

 

Schůze z 19. listopadu   

Rada města Holešova rozhodla na základě doporučení hodnoticí komise o výběru 
nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Odstranění hlavních závad požárně 
bezpečnostního řešení na Centru pro seniory Holešov" o uchazečích v tomto pořadí:  1. 
RAPOS, spol. s r. o., Nerudova 325, 769 01 Brno, IČ 25504487 2. Ptáček - pozemní 
stavby, s. r. o., Podvalí 629, 752 01 Kojetín I. - Město,  IČ 25896873 3. 3V & .H, s. r. o., 
Neradice 2324, 688 01 Uherský Brod, IČ 46992715  a pověřila starostu města Pavla 
Svobodu uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem č. 1 společností RAPOS, spol. s r.o.  
Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít smlouvu nebo neposkytne-li k uzavření smlouvy 
řádnou součinnost v termínu do 15 dnů, pověřila starostu města uzavřením smlouvy s 
dalším uchazečem ve vybraném pořadí.   

Rada města Holešova schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci 
„Rekonstrukce zastřešení plaveckého bazénu Základní školy Družby 329, Holešov" dle 
předloženého návrhu.   

Rada města Holešova neschválila změny objížďkových jízdních řádů autobusové 
dopravy společnosti KRODOS BUS, a. s., v souvislosti s uzavírkou silnice II/438 
Holešov–Dobrotice dle předloženého návrhu.   

Rada města Holešova schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce 
kulturního a společenského centra Holešov - 2. etapa" dle předloženého návrhu.  

Rada města Holešova schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši 5 000 Kč 
Českému svazu včelařů na zřízení tzv. Včelího domu a Medové zahrady v Rymicích,  4 
000 Kč HC Holešov Gators na podporu činnosti,  2 400 Kč Sboru Jednoty bratrské v 
Holešově na úhradu energií pro provoz nízkoprahového klubu v ulici Bořenovská v 
Holešově pro období listopad a prosinec 2012,  1 600 Kč Občanskému sdružení Divadlo 



56 

6. května Holešov na úhradu nájmu za prostory zámecké zahrady pronajaté při 
divadelním představení, které se konalo dne 5. 10. 2012.  

Rada města Holešova schválila uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Římskokatolické 
farnosti Holešov na obnovu (restaurování) bočního oltáře svatého Jana Sarkandra umístěného 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Holešově v rámci „Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2012" dle předloženého návrhu.   

Rada města Holešova schválila uzavření smlouvy o připojení ke „Komunikační 
infrastruktuře Zlínského kraje 21NET" dle předloženého návrhu. 

 

Mimořádná schůze z 23. listopadu      

Rada města Holešova  schválila zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor na nám. F. 
X. Richtera 190, Holešov za účelem zřízení a provozování „Zámecké restaurace" dle 
předloženého návrhu.   

Rada města Holešova schválila zřízení věcného břemene pro město Holešov na 
pozemcích ve vlastnictví Zlínského kraje v souvislosti se stavbou „Holešov – křižovatka 
JV obchvatu Holešova, stezka se sloučeným provozem cyklistů a chodců“, a to za 
jednorázovou náhradu minimálně ve výši 38 410 Kč + DPH dle znaleckého posudku.  

 

Schůze ze 3. prosince  

Rada města Holešova schválila poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši 1 500 Kč 
Klubu českých turistů na pronájem kinoklubu v budově kina Svět pro uspořádání „Klubového 
večera s cestovatelem", který se uskuteční dne 28. 11. 2012, a 20 000 Kč občanskému 
sdružení Mažoretky Holešov na pořízení nového vybavení.   

Rada města Holešova neschválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o pronájmu parkovacích 
ploch se společností Technické služby Holešov, s. r. o., Květná 1555, dle předloženého 
návrhu.  

 

Schůze ze 17. prosince  

Rada města Holešova schválila výplatu odměn členům komisí Rady města Holešova za výkon 
jejich funkce v roce 2011 dle předloženého návrhu.  

Rada města Holešova doporučila Zastupitelstvu města Holešova schválit výplatu odměn 
členům výborů Zastupitelstva města Holešova za výkon jejich funkce v roce 2012 dle 
předloženého návrhu.   
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Rada města Holešova přerušila projednávání zprávy týkající se odvodu finančních prostředků 
státu ve výši 78 600 Kč jako vrácení DPH z akce „Centrum volnočasových aktivit Holešov".  
Rada města Holešova schválila uzavření dodatku č. 6 se společností RAPOS, spol. s r. o. ke 
smlouvě o dílo „Holešov - rekonstrukce kulturního a společenského centra 1. etapa" dle 
předloženého návrhu.    

Rada města Holešova schválila ceník novin a inzerce čtrnáctideníku Holešovsko (platný 
od 1. ledna 2013) dle předloženého návrhu.   

Rada města Holešova schválila uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor na nám. F. 
X. Richtera 190, Holešov, se společností JOSPO, a. s., se sídlem v Holešově, za účelem 
zřízení a provozování „Zámecké restaurace".  

                          

Mimořádná schůze z 27. prosince      

Rada města Holešova doporučila příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko 
Holešov ukončit se společností Ramirest, s. r. o., za účelem provozování restauračních 
služeb při pořádání kulturních akcí:  1.  K 31. 12. 2012 smlouvu o nájmu nebytových 
prostor v I. poschodí objektu holešovského zámku a smlouvu o nájmu prostor zámecké 
zahrady a 2. K 31. 1. 2013 smlouvu o nájmu nebytových prostor v I. podzemním podlaží, 
které jsou označovány jako New Drive Club - hudební klub zámek Holešov. Rada 
doporučila příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Holešov uzavřít k 31. 1. 
2013 smlouvu o nájmu nebytových prostor v hospodářské budově náležející k objektu 
holešovského zámku za účelem provozování prodeje drobného občerstvení uzavřené se 
společností JOSPO, s. r. o.               

 

 

6. Mikroregion Holešovsko 
 

Mikroregion Holešovsko fungoval i v roce 2012 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 
varovných systémů, svoz komunálního odpadu, propagace regionu, udržování komunikací a 
další společná témata. Ve čtvrtek 5. dubna 2012 se od 15 hodin na zámku v Holešově 
uskutečnilo jednání ministra zemědělství Petra Bendla se starosty obcí a zástupci venkova 
Holešovska a Kroměřížska. Tématem kulatého stolu bylo nastavení Programu rozvoje 
venkova a dotací pro obce v novém dotačním období 2014-2020.  Mikroregion Holešovsko 
společně s dalšími mikroregiony a MAS - Partnerství Moštěnka vyhlásil 2. ročník fotosoutěže 
„Poznáváme náš region" pro děti i dospělé. Výsledky byly vyhlášeny v říjnu 2012. Filmový 
dokument „Proměny venkova v pohyblivých obrazech" o projektech obnovy a rozvoje 
venkova na střední Moravě natočila pro Mikroregion Holešovsko Televize Přerov s. r. o. 
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Dokument byl složený z 11 krátkých reportáží věnovaných projektům jednotlivých obcí v 
regionu, projektům místních zemědělců, projektům spolupráce a značce HANÁ regionální 
produkt®. 

 

 

7. Činnost Městské policie Holešov 
 

Ředitelem byl Antonín Zalabák 

V roce 2012 sloužila MP v počtu 11 strážníků s platným osvědčením a 5 civilních pracovníků 
na obsluze kamerového systému. Z toho jeden vykonával navíc veškerou administrativu MP. 
Systém služeb byl plánován ve 12hodinových směnách. V měsíci říjnu rozvázal pracovní 
poměr jeden strážník. V roce 2012 evidovala městská policie 792 případů. V tomto výčtu 
nejsou započítané případy, které byly vyřízeny na místě bez další evidence. Jedná se o 
domluvy v počtu zhruba 3 000 případů a blokové pokuty v počtu 472, mimo pokuty za 
překročení rychlosti. V rámci služby bylo kontrolováno a řešeno 14 případů vraků 
motorových vozidel, bylo provedeno 47 odchytů různých zvířat, z toho 42 zákroků ke psům. 
Bylo doručeno 22 písemností, které nemohly být doručeny jinou cestou, zkontrolováno bylo 
194 záborů a překopů veřejného prostranství, řešeno 58 ztrát a nálezů, na sociální odbor bylo 
předáno 41 podezření z porušení zákona, kterých se dopustily osoby mladistvé, do komise k 
projednávání přestupků bylo předáno 12 případů. Při zajištění asistence záchranné službě, 
obvodnímu oddělení policie ČR, zajištění kulturních, sportovních a podobných akcí se 
Městská policie zúčastnila v 71 případech. Přestupků zjištěných městským kamerovým 
dohlížecím systémem bylo zjištěno 885. Na odbor dopravně správních agend bylo postoupeno 
385 případů k projednání a v blokovém řízení bylo vyřešeno 228 těchto přestupků. V rámci 
boje proti nalévání alkoholu osobám mladším 18 let bylo provedeno 79 kontrol restaurací v 
Holešově a místních částech. V blokovém řízení bylo uloženo 1 627 pokut za 1 448 600 Kč. 
Ve veřejném pořádku strážníci řešili neoprávněné vylepování plakátů, drobné krádeže, 
znečištění veřejného prostranství, volné pobíhání psů, nalévání alkoholických nápojů, 
porušení tzv. tabákového zákona, neoprávněné založení skládky, rušení nočního klidu a jiné 
drobnější delikty.  

 
 
 

 

 

 

 



59 

     8. Čtrnáctideník Holešovsko, web, městský rozhlas a regionální 
publikace 
 

Holešovsko - regionální čtrnáctideník města Holešova 

V roce 2012 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 2012 snížil, nepatrně se propadly příjmy za reklamu. Celkové 
tržby v roce 2012 byly 569 678 Kč, z toho za reklamu 251 628 a za prodej novin 318 050 Kč. 
Náklady na tisk byly 560 734 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 okolních obcích. Noviny byly v elektronické podobě pravidelně 
umísťovány na webové stránky města. 

Bylo také provedeno srovnání vývoje prodaných výtisků za různá periodika, a to za rok 2006 
a 2012. U Holešovska byly použity příjmy do rozpočtu z prodeje novin, u ostatních periodik 
byly použity údaje od Kanceláře ověřování nákladu tisku (tedy Audit Bureau of Circulations 
– ABC ČR). U Holešovska byly použity celkové náklady za rok a vydělené 23 čísly. U 
ostatních periodik byly použity hodnoty za měsíc září 2006 a září 2012. 

Periodikum 2006 2012 
Udržení 
pozic 

Hospodářské noviny 65 000 39 000 60 % 
Lidové noviny 82 000 42 000 51 % 
Mladá fronta Dnes 313 000 206 000 66 % 
Právo 161 000 111 000 69 % 
Sport 72 000 45 000 63 % 
Domov 6 600 5 000 76 % 
Počítač pro každého 47 000 9 000 19 % 
Holešovsko 1 559 1 383 89 % 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že počet prodaných výtisků Holešovska klesl za toto období 
o pouhých 11 %, zatímco u jiných periodik to byl ve velké většině výrazně vyšší pokles. 

Úspěchu se dosáhlo také v úspoře za tisk, sazbu a zlom novin. Pokračoval trend snižování 
těchto nákladů – v roce 2008 byly náklady 745 340 Kč, v roce 2009 to bylo 708 046 Kč, 
v roce 2010 jen 622 405 Kč, v roce 2011 pak 594 855 Kč a v roce 2012 již zmíněných 
560 734 Kč. V této částce je navíc vždy i DPH, která v roce 2008 byla 9 %, zatímco v roce 
2012 byla již 14 %.  
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Webové stránky města  

Po prudkém nárůstu počtu návštěvníků oficiálních webových stránek města Holešova 
www.holesov.cz v roce 2010 a 2011 pokračoval zvýšený zájem o stránky i v roce 2012. Nově 
byla na stránkách od listopadu 2012 zpracována úřední deska Městského úřadu Holešov, již ji 
nezajišťovala E-deska, ale přímo firma W3M s.r.o., která zajišťuje oficiální městské webové 
stránky od listopadu 2009. Na vstupní stránku byla také nově umístěna on-line kamera 
z náměstí Dr. E. Beneše, její záběr byl především v období rozsvíceného vánočního stromku 
velmi poetický. Dále byl na vstupní stránku umístěn odkaz na videoklipy o holešovských 
kulturních památkách (videoklipy jsou umístěny na portále www.youtube.com v sekci Město 
Holešov) – do konce roku 2012 byl umístěn videoklip s názvem „Holešovské církevní 
památky“ (zachycuje pět hlavních částí – farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, Černá kaple, 
kostel svaté Anny, zámecká kaple, kaple svatého Kříže, plus úvod a závěr, délka videoklipu je 
2 minuty 33 sekund). Na vstupní stránku bylo také umístěno více než deset panoramatických 
pohlednic (zámek, oba kostely, židovské památky, náměstí, zámecká zahrada).  

O webové stránky se stále výrazně starala pracovní skupina k městskému webu (Mgr. Rudolf 
Seifert, Mgr. Petr Chvátal, Ing. Radek Doležel, Lubomír Paleček a pracovníci dodavatelské 
firmy W3M s. r. o. (Tomáš Dvorník a Jaromír Pohanka). 

Z pohledu užitečnosti pro podnikatele byly internetové stránky města kladně hodnoceny 
v rámci soutěže Město pro byznys. Ze 13 trojkových obcí ve Zlínském kraji se umístilo město 
Holešov celkově na prvním místě, v kategorii „Přehlednost webových stránek úřadu“ dle 
názoru podnikatelů obsadilo také první místo v kraji. 

Přehled vývoje návštěvnosti a vývoj počtu zobrazení stránek www.holesov.cz dle google 
analytics: (pro srovnání měl listopad 2009 návštěvnost 6 660 a počet zobrazení 34 009, 
prosinec 2009 měl návštěvnost 6 073 a zobrazení stránek 30 517) 
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Návštěvnost 
  

Měsíc 2010 2011 2012 

leden 8 940 11 099 13 618 

únor 7 755 9 220 11 323 

březen 8 327 10 086 11 829 

duben 8 624 9 779 11 809 

květen 9 642 10 609 12 886 

červen 8 933 11 627 14 105 

červenec 8 605 12 435 12 631 

srpen 8 715 12 518 12 013 

září 9 378 11 840 11 976 

říjen 11 471 11 243 13 096 

listopad 11 035 11 430 12 610 

prosinec 8 306 9 586 11 113 

celkem 109 731 131 472 149 009 

měsíc 9 144 10 956 12 417 

den 301 360 408 

max. 18.10.-938 26.7.-1383 25.6.-906 

  17.10.-928 27.7.-1279 1.1.-861 

  1.1.-571 2.1.-692 23.1.-732 

  25.10.-549 1.1.-661 24.6.-732 

  2.6.-543 28.7.-652 9.7.-669 

  9.11.-535 5.9.-646 3.9.-646 

  19.10.-515 15.8.-625 13.6.-

    
Zobrazení stránek   
Měsíc 2010 2011 2012 

leden 48 803 52 402 60 191 

únor 38 660 39 233 47 424 

březen 38 220 41 108 44 815 

duben 40 366 42 064 45 650 

květen 43 921 44 062 51 618 

červen 36 805 47 097 54 142 

červenec 38 313 56 608 47 384 

srpen 37 785 48 075 44 049 

září 41 922 46 251 45 822 

říjen 53 701 44 177 49 441 

listopad 51 108 43 309 45 187 

prosinec 34 733 35 461 37 715 

celkem 504 337 539 847 573 438 

měsíc 42 028 44 987 47 787 

den 1 382 1 479 1 571 

max. 17.10.-5086 27.7.-7306 23.1.-4683 

  18.10.-4857 26.7.-7040 25.6.-3850 

  1.1.-3260 24.1.-3818 7.5.-3326 

  18.1.-2795 28.7.-3433 24.6.-3293 

  2.11.-2644 5.9.-2784 24.1.-3289 

  9.11.-2556 2.1.-2704 1.1.-3139 

  28.11.-2450 28.11.-2617 pod 3000 
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Městský rozhlas 

Hlášení městského rozhlasu dále zabezpečoval Mgr. František Sovadina. Hlášení se 
předtáčelo a vysílalo se vždy 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. Každé hlášení bylo také zveřejněno na webových 
stránkách města. 

 

Publikace vydané v edici Knihovnička Holešovska 

Rok 2012 byl chudý na vydávání neperiodických publikací. Město tak vydalo v rámci edice 
Knihovničky Holešovska pouze jednu brožuru.   

26. svazek: Dáma každým coulem. Autor: Robert Rohál.  

Vydáno: červen 2012, formát A5, 48 stran. Životní peripetie holešovské hraběnky Barbory 
Wrbnové mapuje publikace Dáma každým coulem. 
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9. Ocenění občanů města Holešova  
 

V sobotu v podvečer 5. 5. 2012 v rámci slavností města Holešova byly v sala terreně 
holešovského zámku předávány ceny města Holešova za rok 2011. Nejvyšší Cenu města 
Holešova za rok 2011 obdržel JUDr. Lubomír Bartošek (vzhledem ke zdravotní indispozici 
přebíral cenu syn oceněného Ing. Karel Bartošek). U příležitosti životního jubilea obdržel 
Velkou pečeť města také dlouholetý fotbalový trenér Ladislav Linda. V kategoriích trenér či 
organizační pracovník získal ocenění Stanislav Jaša, mezi sportovními kolektivy uspělo 
fotbalové družstvo mužů „A“ SFK ELKO Holešov.  Sportovní nadějí (do 15 let) se stal 
taneční pár Monika Zapletalová - Martin Dubický.  Mezi jednotlivci byl oceněn za 
sportovní úspěchy do 20 let Libor Liška ml. Mezi jednotlivci za sportovní úspěchy nad 20 let 
byl nejlepší Milan Roubalík. Nejlepším kolektivem působícím v oblasti kultury či 
volnočasových aktivit se stal sbor Moravské děti. Osobností v oblasti kultury se stal JUDr. 
Zdeněk Novák a osobností v oblasti volnočasových aktivit byla vybrána Milada Květáková. 

U příležitosti Dne učitelů byly uděleny Pamětní listy v deskách Mgr. Ivaně Svačinové, Mgr. 
Dagmar Křenkové, Mgr. Janě Polaštíkové, Mgr. Janě Sabové, Ludmile Ležákové, Dis., 
Mgr. Jitce Nedbalové, Mgr. Tamaře Košatové, Mgr. Gabriele Kovářové, Mgr. Lence 
Hýžové, Mgr. Veronice Svobodové, Janě Lužíkové, Marii Krajčové, Mileně Markové, 
Miroslavě Šmakalové a Marii Javoříkové. Slavnostní předávání proběhlo na městském Dni 
učitelů, který se konal ve středu 28. března ve velkém sále holešovského zámku. 

 

 10. Městské investiční akce 
 

Kanalizace 

V průběhu roku 2012 se naplno rozjela investiční 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. V průběhu roku 2012 práce probíhaly 
zejména v Tučapích a také v Holešově.  

Obchvat Holešova 

V polovině roku začala dlouho očekávaná stavba jihovýchodního ochvatu města v hodnotě 
zhruba čtvrt miliardy korun. Začala výstavba podchodu, který bude sloužit chodcům i 
cyklistům mířícím po cyklostezce do Žop. Dalším náročným objektem celé stavby byla 
výstavba mostu přes železnici ve směru na Dobrotice. Byly provedeny některé přeložky 
inženýrských sítí a provizorní komunikace ve směru do Žop a na Přílepy, na kterou byla 
převedena doprava v průběhu stavby.  Po uzavření komunikace II/438 ve směru do Bystřice 
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pod Hostýnem došlo k vyfrézování stávající komunikace a následně se začalo s navážením 
zeminy násypů do výšky cca 9 metrů. Dále byla zahájena výstavba dalších stavebních objektů 
jako estakáda u koupaliště, opěrná zeď, příjezd ke koupališti a oboře, stezka pro pěší a 
cyklisty ke koupališti a kanalizace. Stavba kanalizace se dotkla i zámecké obory, kde byl po 
dobu výstavby omezen pohyb osob. Omezení se týkalo zadní části obory od koupaliště. Kvůli 
stavbě byla zřízena objízdná oficiální trasa z Holešova přes Tučapy a Prusinovice do Hlinska 
pod Hostýnem. Neoficiálně pak někteří řidiči využívali objížďky přes Žopy do Dobrotic. 
Majitel komunikace vedoucí napříč areálem s výběhem koní umístil na silnici závoru a za 
průjezd vybíral dvacet korun. 

Nový chodník 

Na jaře byl dokončen chodník v Masarykově ulici o rozloze zhruba 1 600 metrů čtverečních. 
Chodník byl vystavěn od městského úřadu po restauraci Pumpa a jeho cena činila zhruba 
jeden a půl milionu korun. 

Rekonstrukce zámku 

Na podzim začala na zámku další část rekonstrukčních prací. Dělníci se pustili do opravy 
střechy nad vnitřním nádvořím. Součástí měla být také rekonstrukce fasády vnitřního nádvoří. 
Financování stavby bylo zajištěno z prostředků ministerstva kultury i financí. 

Oprava sídliště U Letiště 

Na podzim byla zahájena rekonstrukce okolí panelových domů na sídlišti U Letiště. Ve 
východní části sídliště měla být provedena oprava chodníků na hlavních přístupech do této 
části. Mělo dojít k vybudování menší části nových chodníků, cyklostezky, parkovacích míst a 
došlo také k vysazení nových stromů a keřů. Financování akce bylo z rozhodující části 
provedeno z Programu regenerace panelových sídlišť. Stavbu provedla firma Haneva Brno. 
Stavební práce byly zahájeny 7. listopadu, dokončení bylo plánováno do 30. června příštího 
roku.  

Kašna prošla rekonstrukcí 

Stav kašny na náměstí Dr. Edvarda Beneše byl po deseti letech bezproblémového provozu 
neutěšený a zařízení ve své podstatě přestalo plnit svoji původní funkci. Některé trysky a 
rozvody jak přívodní, tak odpadní vody byly zaneseny, těleso kašny bylo pokryto sedimentem 
a vodním kamenem, a to i přesto, že byla kašna pravidelně udržována. Proto město Holešov 
přistoupilo k celkové rekonstrukci kašny. Zhotovitelem těchto oprav byla společnost 
Technické služby Holešov s. r. o., dodavatelem technologie byl Ing. Ševčík. Celková oprava 
kašny trvala zhruba 14 dnů v průběhu léta. V této době bylo provedeno čistění tělesa kašny 
parním vysokotlakým zařízením. Došlo také k výměně některých armatur a trysek, vyčistění 
strojního zařízení včetně výměny filtrů a UV lampy, která se zde používá na minimalizaci 
tvorby vodní řasy. Bylo taktéž opraveno nasvícení kašny, a to nejen mechanickým vyčistěním 
vodotěsných lamp, ale i výměnou svítidel v těchto lampách. Bylo překontrolováno a opraveno 
vše, co bylo pro další bezporuchový provoz kašny potřebné. Výsledkem byla skutečnost, že 
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vodní proud v tryskách znatelně posílil, trysky stříkaly plynule a víceméně stejnou silou, 
středová koule již nebyla začernalá od vodního kamene a osvětlení nabylo na jasu.  

  

SEZNAM INVESTIČNÍCH AKCÍ PROVEDENÝCH ZA ROK  2012   

      

Název akce Cena vč. DPH do 
konce roku 2012 

poznámky 

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

    91 304 136,00 Kč  

 Dotace MZ- 
60.669.000,-  Kč a 
vlastní zdroje - 
30.635.136,- Kč.   

2.  Parkoviště Masarykova          119 451,00 Kč    

3.  Rekonstrukce zámku 2. etapa      15 000 000,00 Kč  
 Dotace MF 
15.000.000,-Kč.  

4.  JV obchvat města     24 757 566,80 Kč    

5.  Centrum volnočasových aktivit Americký park 1 083 976,00 Kč   

6.  Rekonstrukce VO  60 000,00 Kč  Příprava akce.  

7.  Parkovací místa Holešov 320 673,00 Kč  Doplatek 2011.  

8.  Nízkorozpočtové domy ul. Bořenovská 8 000 000,00 Kč   Splátka.  

9.   Hřiště Tučapy 599 862,00 Kč   

10.  Chodníky Masarykova       1 447 223,20 Kč    

11. Centrum pro seniory Holešov           395 400,00 Kč   Příprava akce.  

12. Komunikace Květná 0,00 Kč 
 Přeloženo na rok 
2013.  

13. Cyklostezka Holešov - obchvat             80 400,00 Kč   Příprava akce.  

14. Regenerace sídliště U Letiště       2 646 147,00 Kč    

  

  145 814 835,00 Kč  

Město zdroje:        
70.145.835,-Kč       
Dotace:                   
75.669.000,-Kč 

 
 

11. Družební vztahy a prezentace města 
 

V rámci Východní Moravy a Sdružení cestovního ruchu Kroměřížska se aktivně do propagace 
našeho regionu a města zapojoval i Holešov. Pracovníci města, Městského kulturního 
střediska a Městského informačního centra nabízeli propagační materiály a přibližovali krásy 
našeho města na brněnském veletrhu Regiontour ve dnech 12. – 15. ledna a o týden později 
také čtyři dny na veletrhu Slovakiatour v Bratislavě na výstavišti Incheba. Podobně jako 
expozice Východní Moravy byla i holešovská propagace v roce 2012 zaměřena především na 
sakrální památky a naše město se kromě nejvýznamnějšího objektu – zprovozněného raně 
barokního zámku s významnou zahradou – mohlo pochlubit židovskými objekty, dvěma 
významnými kostely a dalšími církevními památkami.  
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Mezinárodní víkend 

Hned několik delegací spřátelených měst se zúčastnilo květnových oslav Dnů města 
Holešova. Kromě samotných delegací do Holešova přijel také folklorní soubor z chorvatského 
Desiniče a turčianskoteplického Lúčiku, byli zde i zástupci humanitárního sdružení Triangel z 
rakouského Gloggnitzu. Součástí oslav byla i vernisáž výstavy o hradu Veliki Tábor, která 
byla otevřena v jednom ze zámeckých sálů. Partnerské delegace se zúčastnily také slavnostní 
nedělní mše, na které zazněly úryvky z bible a přímluvy zástupců partnerských měst v 
němčině, polštině, slovenštině a chorvatštině.  

 

 

     12.  Besedy s občany 
 

Pravidelné jarní a podzimní besedy s občany se v roce 2012 nekonaly. Představitelé města 
pouze operativně jednali s těmi občany, kterých se bezprostředně dotýkala stavba kanalizace 
v Tučapích a Količíně. Jednali rovněž s občany Dobrotic ohledně řešení dopravní situace 
poté, kdy byla kvůli stavbě jihovýchodního obchvatu uzavřena silnice vedoucí z Holešova do 
Dobrotic.  
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        Památný buk u zámku byl v roce 2012 opakovaně podroben tahové zkoušce. 
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III. Počasí, zemědělství a životní prostředí 
 

Největší zima byla za rok 2012 v únoru 

 

Rok 2012 byl v Holešově s průměrnou teplotou vzduchu 9,81 stupně C slabě nadnormální. 
Srážky 594,9 mm byly slabě pod dlouhodobým průměrem. Tlak vzduchu 992,98 HPa 
odpovídal 30letému průměru. 20. srpna bylo naměřeno roční maximum 35,7 °C, minimum -
18,3 °C bylo zaznamenáno dne 13. února. 16. února byla půda podle půdního mrazoměru 
promrzlá 64 cm, nejvíce od roku 1983, od kdy bylo měření prováděno. Bylo 5 arktických a 29 
tropických dnů. Meteorologové registrovali 92 bouřek převážně vzdálených více než 5 km od 
stanice. Leden byl teplotně i srážkově nad normálem, měsíc únor naopak pod dlouhodobým 
průměrem jeden z nejchladnějších. Jaro bylo sušší a teplotně nadprůměrné. Červen se 136 
litry vody na m2 byl nejvydatnější na srážky od roku 1997. Léto patřilo k těm teplejším. 
Konec roku byl se srážkami na 50 procentech normálu, ale teplejší o téměř 2,5 °C než byl 
dlouhodobý průměr pro toto roční období. 

Prudké větry lámaly větve i celé stromy 

Tropická vedra na přelomu června a července přinášela nad územím České republiky 
pravidelně také prudké bouře doprovázené silnými poryvy větru, krupobitím, lokálními 
záplavami a údery blesků. Situace na Holešovsku nebyla zdaleka tak dramatická jako v jiných 
částech republiky, přesto měli hasiči plné ruce práce. Ve středu 4. července odstraňovali 
polámané větve ve Všetulích, den předtím likvidovali spadlý strom mezi Rymicemi a 
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Kostelcem. Druhého července odstraňovali spadlé stromy z komunikací mezi Holešovem a 
Rymicemi a také Holešovem a Martinicemi. Prvního července spadl strom na zaparkované 
vozidlo v Tovární ulici. Dvacátého června byli holešovští hasiči požádáni o pomoc při 
odklizení vzrostlého stromu, který spadl na silnici mezi Brusným a Rusavou.  

 

                                    Jedna z prudkých bouří nad Holešovem. 

 

Spory ohledně skládky v Bystřici pod Hostýnem 

Město Holešov se odmítlo podílet na úhradě případné ztráty z odpadového centra na skládce v 
Bystřici pod Hostýnem. Zastupitelé o tom rozhodli na únorovém jednání. Ve svém usnesení 
kromě jiného požadovali, aby příjmy a výdaje Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice 
pod Hostýnem byly účtovány na jednotlivá střediska, a to ukládání odpadu (provoz skládky), 
svoz odpadu, separace odpadu, provoz kompostárny, doprava a ostatní činnost. Zastupitelstvo 
Holešova dále požadovalo provedení revize stanov svazku. Rozhodnutím zastupitelstva 
vyvrcholila dlouhodobá nespokojenost Holešova, ale i dalších obcí mikroregionu Holešovsko 
s pravidly fungování Svazku obcí pro hospodaření s odpady. Přestože měl Holešov ve svazku 
největší zastoupení a na skládku ukládal nejvíce odpadu ze všech sdružených obcí, při 
hlasování měl pouze jeden hlas, kvůli čemuž býval přehlasován obcemi z Bystřicka. 
Zástupcům Holešova i dalších obcí se kromě jiného nelíbilo, že zisky z ekonomické činnosti 
svazku měly být použity k vybudování a následnému dotování činnosti odpadového centra na 
skládce v Bystřici pod Hostýnem. Cílem Holešova přitom bylo, aby se zisky z hospodaření 
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promítly do snížení ceny za ukládání odpadu a následně za svoz odpadu pro občany.  
Paradoxní v této souvislosti bylo, že Holešov měl doplácet na odpadové centrum v Bystřici 
pod Hostýnem, když stejné zařízení bylo v roce 2011 otevřeno v areálu holešovských 
technických služeb a město Holešov je postavilo z vlastních prostředků. Z jednání 
zastupitelstva vyplynulo, že v krajním případě byl Holešov připravený ze svazku obcí pro 
hospodaření s odpady vystoupit. Ředitel Technických služeb Holešov Miroslav Strnad v této 
souvislosti uvedl, že je možné odvážet odpad na jinou skládku za zhruba stejných finančních 
podmínek.   

Ořezy stromů 

V měsíci březnu zahájilo město jarní sezónu ořezy dřevin. Redukční ořezy stromů dovolovaly 
na stanovišti ponechat stromy, které by ve stísněných ulicích z prostorových důvodů být 
nemohly. Z důvodu havarijního stavu dřevin byly vykáceny stromy v ulici Školní a 15 ks 
okrasných třešní a višní v ulici Bartošova. V této ulici byla v roce 2012 provedena náhradní 
výsadba stejnými druhy stromů. V ulici Školní měla být provedena náhradní výsadba až 
v roce 2013 vzhledem k probíhající stavební činnosti, při které by mohly být nové stromky 
poškozeny. Radikálně byly ořezány také staré jírovce v ulici Osvobození, aby byly odlehčeny 
jejich kmeny a nedocházelo k vylamování hustých silných větví. Došlo rovněž ke 
zredukování letité lípy v Bezručově ulici na původní hlavy, nově se zařezaly z prostorových 
důvodů jasany v ulici Hankeho. Podjezdná výška byla ořezem zajištěna na lípách v ulici 
Hanácká, tamtéž byly zredukovány akáty. Pravidelný hlavový řez po třech letech provedli 
odborníci na javorech na sídlišti U Letiště a na habrech v ulici Družby.  Město Holešov se 
zabývalo také doplněním sítě krajinné zeleně, která je významná mimo jiné z důvodu plnění 
protierozní funkce. V roce 2012 bylo vysazeno 90 ks stromů podél polní cesty ve Všetulích, 
které zasadila v rámci náhradní výsadby za vykácenou zeleň firma Tesco. Tato firma 
prováděla následnou péči po dobu 5 let od výsadby.  Myslivecké sdružení Rymice dosadilo 
biokoridor Rymická, o který také pečovalo.  

Památný buk u zámku byl opakovaně podroben tahové zkoušce 

Město Holešov společně s Městským kulturním střediskem Holešov se intenzivně zabývalo 
stavem a budoucností významného památného stromu červeného buku u zámku v Holešově. 
Strom svým charakterem a velikostí získal nevyčíslitelnou hodnotu biologickou, estetickou, 
historickou a kulturní. Množství podobných stromů v České republice by se dalo spočítat na 
prstech.  V sobotu 14. dubna se z červeného buku u zámku odlomila kosterní větev napadená 
bílou hnilobou, kterou způsobila dřevokazná houba troudnatec kopytovitý. Vzhledem k tomu, 
že byl strom velmi dobře zabezpečen, nedošlo k další škodě na zdraví, majetku ani na stromě 
samotném. Strom byl excelentně zabezpečen, vrtaná vazba zafungovala přesně tak, jak se 
očekávalo. Dotyčný odborník vizuálně posoudil aktuální stav stromu a konstatoval, že strom 
je sice napaden několika dřevokaznými houbami, ale jeho vitalita je natolik dobrá, že po 
zdravotním řezu a instalaci bezpečnostních vazeb z roku 2010 nepředstavuje větší nebezpečí 
než jakékoliv jiné stromy. Doporučil opakování tahové zkoušky, což je přístrojová metoda 
hodnocení stability stromů za pomoci simulované zátěže, která určí odolnost stromu vůči 
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vývratu, zlomu a ukroucení. Tahová zkouška měla odhalit, jestli houba dřevomor kořenový na 
kořenech nepostupuje příliš rychle a kořenový systém stromu je stále dostatečně funkční. 

Tahová zkouška na památném červeném buku u zámku proběhla v pátek 11. května. 
Výsledek zkoušky byl zapracován do znaleckého posudku, jehož závěrem byla skutečnost, že 
strom byl zhodnocen i přes vzniklá poškození jako dlouhodobě perspektivní. Byla navržena 
lokální a obvodová redukce koruny stromu snížením o 4 metry, revize bezpečnostních vazeb a 
úprava terénu pod korunou stromu.   
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Ke konci roku 2012 bylo dokončeno nové parkoviště naproti Sfinxu. 
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IV. Podnikání, průmysl a doprava 
 

Vývoj podnikatelského sektoru 

V roce 2012 ukončilo v Holešově svou činnost celkem 51 podnikatelů, z toho 5 právnických 
osob a 46 fyzických osob, v zemědělství pak ukončila činnost l fyzická osoba. Nově se 
naopak zaregistrovalo celkem 42 podnikatelů, z toho 11 právnických a 31 fyzických osob 
podnikajících v živnostech a jedna fyzická osoba podnikající v zemědělství. Celkem tak bylo 
ke konci roku 2012 registrováno v Holešově a místních částech 2 163 živnostníků, z toho 289 
právnických osob (PO) a 1 874 fyzických osob (FO). Ve správním obvodu Městského úřadu 
Holešov pak bylo celkem 3 856 živnostníků, z toho 409 PO a 3 447 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 2012 v Holešově stojí za pozornost: počátkem roku 
2012 zahájily činnost v novém objektu v Holešově v nově zbudovaných objektech ve 
Všetulích, Palackého ulici, firmy RAVAL INTERIER s. r. o. – stavební firma, a (auto)Barreto 
s. r. o. – autobazar a opravna aut.  

Společnost ELKO EP získala ocenění Firma roku 

Holešovská společnost získala v říjnu ocenění Firma roku v rámci Zlínského kraje. Postoupila 
do celostátního finále, kde získala v prosinci druhé místo. Soutěž vyhlašoval každoročně 
deník Hospodářské noviny. Cenu přebral přímo Jiří Konečný, majitel a zakladatel firmy. 
Společnost ELKO EP je český výrobce modulových elektronických přístrojů a na poli 
elektroinstalací působil již 20 let. Sortiment firmy prošel dynamickým vývojem, od prosté 
výroby klasických elektronických modulových přístrojů přes vývoj a realizaci bezdrátového 
řešení až k sofistikovanému systému inteligentní elektroinstalace včetně řízení multimédií v 
celém domě. Cena Hospodářských novin Vodafone Firma roku 2012 byla určena všem 
firmám v České republice, které splňovaly stanovené podmínky. K těmto podmínkám 
například patřilo, že obrat společnosti nepřesahoval hranici 1,4 mld. Kč, účastník nebyl 
v insolvenci, neměl v evidenci daňové nedoplatky, statutární zástupce nebyl pravomocně 
odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem podnikání 
soutěžícího, nebo pro trestný čin proti majetku, společnost neměla splatný nedoplatek na 
pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo pojistném a na penále na sociální 
zabezpečení či příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

Ve Sfinxu postavili parkoviště a třetí výrobní linku  

Závod Sfinx Holešov společnosti Nestlé Česko zprovoznil v roce 2012 třetí výrobní linku. 
Objem produkce pro rok 2013 měl zůstat stejný, ale díky navýšení výrobní kapacity chtěli ve 
Sfinxu sortiment vyrábět v průběhu pracovního týdne, a měla tudíž odpadnout práce o 
víkendech.  Ke konci roku rovněž bylo dokončeno nové parkoviště pro zaměstnance firmy. 
Jeho uvedením do provozu se zklidnila a zjednodušila dopravní situace v Palackého ulici před 
závodem. Sfinx představoval v roce 2012 nejrozšířenější značku nečokoládových cukrovinek 
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na domácím trhu. Spolu s dalšími značkami bohatá produkce Sfinxu nabízela od pamlsků pro 
děti z řady Jojo a ovocné osvěžující nabídky BON PARI až po tradiční mentolové cukrovinky 
a bonbony s účinkem proti vlivům především chladného počasí pod značkami Hašlerky a 
Anticol nebo oblíbenou řadu karamelových chutí Toffo.  
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V. Státní instituce 
 

Úřad práce 

Od 1. 1. 2012 nabyly účinnosti zákony v oblasti sociálního zabezpečení, které měnily 
podmínky pro nárok a výplatu dávek pro osoby se zdravotním postižením, osoby v hmotné 
nouzi, příspěvku na péči a dávek státní sociální podpory. Všechny tyto dávky se od ledna 
2012 nově vyřizovaly pro občany Holešova a spádových obcí na Úřadu práce ČR, krajské 
pobočce Zlín, kontaktním pracovišti Holešov. Pracoviště sídlilo v Holešově, budově 
městského úřadu v Tovární ulici v 1. poschodí vpravo. Držitelé průkazů mimořádných výhod 
pro osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP, ZTP/P) byli o změnách platných od 1. 1. 2012 
informováni písemně sdělením na adresu trvalého pobytu do konce prosince. Na Městském 
úřadu Holešov, Odboru sociálních věcí a zdravotnictví byly od ledna 2012 všem občanům 
poskytovány, mimo výplatu sociálních dávek, všechny stávající služby a dále sociální 
poradenství a pomoc. Beze změny zůstala také agenda sociálně-právní ochrany dětí.  

S novým jízdním řádem začal jezdit regionální Žralok 

V neděli 9. prosince začal platit nový jízdní řád Českých drah pro rok 2013. Některé změny se 
týkaly také trati Kojetín-Valašské Meziříčí. Zásadní novinkou bylo nasazení nových 
motorových jednotek RegioShark. Na této trati vedoucí přes Holešov České dráhy od nového 
jízdního řádu nasadily dvě motorové jednotky RegioShark. Další nové soupravy měly přibýt 
v průběhu roku 2013. 
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Obvodní oddělení Policie ČR Holešov  

Vedoucím obvodního oddělení Policie České republiky v Holešově byl i v roce 2012 
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, Žeranovice a Žopy. V průběhu roku prošla policejní služebna 
v Palackého ulici u gymnázia celkovou rekonstrukcí. Peníze na opravu byly čerpány z fondů 
Evropské unie.  

V rámci osvěty policisté přednášeli v lednu v klubu důchodců. Více než dvě desítky členů 
klubu si vyslechly zajímavé a užitečné informace v podání por. Mgr. Simony Kyšnerové, 
tiskové mluvčí a členky Preventivně informační skupiny Policie ČR Kroměříž. Důchodci se 
například dozvěděli, jak se chránit před okradením, jak předcházet riziku přepadení, jak se 
vyhnout podvodu, jak zabezpečit majetek či jak se chovat v silničním provozu. Policistka 
rovněž hovořila na téma podomní prodej různého zboží, falešní pracovníci firem provádějící 
fingované odpočty energií, nabídky různých druhů prací či náhodné telefonáty, kdy volající 
loudí peníze na smyšlené opravy.  

Fasáda popsaná rasistickým nápisem 

Fasádu jednoho z holešovských domů popsal v lednu neznámý pachatel. Na světle zelenou 
fasádu restaurace nastříkal černou barvou nápisy, které hanobily jinou národnost. Obdobné 
nápisy vytvořil také na zděnou zídku náležející k objektu. Sprejer tímto jednáním způsobil 
škodu pět tisíc korun. Za trestný čin poškození cizí věci vandalovi po dopadení hrozily až tři 
roky vězení. 

Střet radikálů 

Krajně pravicová Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) uspořádala v neděli 29. 
dubna odpoledne na holešovském náměstí Dr. Edvarda Beneše předvolební shromáždění.  
Zatímco příznivci tohoto politického subjektu se prakticky nedostavili, o rozruch v parném 
odpoledni se postarali zejména odpůrci této strany z řad krajně levicových skupin. Svým 
hlasitým skandováním, pískotem a mnohdy vulgárními pokřiky narušovali projev předsedy 
strany Tomáše Vandase. Policie však měla celou situaci pod kontrolou a antikonfliktní tým 
se snažil zklidnit rozjitřené vášně. Velitel zásahu požádal o pomoc také starostu města Zdeňka 
Janalíka, který přesvědčil mladé anarchisty, aby své postoje vyjádřili ve větší vzdálenosti od 
řádně nahlášeného místa politického shromáždění.  

S nožem si přišel pro peníze 

Svou tíživou finanční situaci se v květnu rozhodl vyřešit sedmačtyřicetiletý muž z Holešova 
loupeží. V podnapilém stavu a po předchozí rozepři s manželkou se vydal do prodejny se 
stavebním materiálem. Maskován kapucí a čepicí vešel do obchodu. Z batohu poté vytáhl 
lovecký nůž a po muži za pultem požadoval peníze. Když se pachatel přiblížil k pokladně, 
prodavač ho znenadání uchopil za ruku, ve které držel nůž, a snažil se mu jej vytrhnout. Lupič 
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se s ním chvíli přetahoval a poté utekl ven z prodejny. Obchodník ho však pronásledoval a 
volal na dva poblíž stojící muže, aby ho chytili, že je to zloděj a má nůž. Jeden z mužů mu 
proto podkopl nohy a on upadl. Ihned ale vstal a běžel dál. Muž ho po pár metrech doběhl a 
povalil na zem. Vzápětí dorazili policisté. Pachatele si převzali a následně umístili do 
kroměřížské protialkoholní záchytné stanice, kde strávil noc. Kriminalisté ho ještě ten den 
obvinili z trestného činu loupež. 

V Holešově se vyráběly drogy  

Rozsáhlý zátah na výrobce a distributory drog provedli policisté v červnu na několika místech 
Holešova. Kroměřížští kriminalisté sdělili podezření z trestného činu nedovolená výroba a 
jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy čtyřem osobám z Holešovska. 
Čtyřiačtyřicetiletá žena a muži ve věku jednatřicet, čtyřiatřicet a sedmatřicet let téměř dva 
roky vyráběli psychotropní látku pervitin. Drogu pak užívali pro vlastní potřebu a také ji 
distribuovali a prodávali jiným osobám. Dopadení pachatelů předcházelo intenzivní 
dlouhodobé a náročné šetření kriminalistů. Policisté u podezřelých provedli domovní 
prohlídky, při kterých objevili materiál potřebný pro výrobu drogy. V souvislosti s 
vyšetřováním případu bylo zadrženo jedenáct osob. Kromě čtveřice obviněných byli všichni 
zadržení ihned po provedení vyšetřovacích úkonů propuštěni na svobodu, obvinění stanuli 
před soudem. 

Přejel kolegovi nohy 

K pracovnímu úrazu devětatřicetiletého muže došlo 22. srpna při práci na jihovýchodním 
obchvatu Holešova.  Krátce před desátou hodinou dopoledne mu úraz neúmyslně způsobil 
jeho dvaašedesátiletý spolupracovník, který řídil pracovní stroj. Ten místo zpětného chodu 
omylem zařadil chod opačný. Strojem tak popojel směrem dopředu, muže srazil na zem a 
levým kolem mu přejel přes obě dolní končetiny. Případem se zabývali kroměřížští 
kriminalisté a kvalifikovali jej jako trestný čin těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. 

Řidič přehlédl chodkyni 

Řidič osobního vozu přehlédl v centru Holešova chodkyni a vážně ji zranil. Nehoda se stala 
ve čtvrtek 15. listopadu o půl jedenácté dopoledne v ulici Palackého poblíž křižovatky s ulicí 
Školní.  Šestasedmdesátiletý řidič osobního automobilu značky Fiat Tipo jedoucí ve směru od 
centra města na obec Třebětice přehlédl na přechodu pro chodce osmaosmdesátiletou ženu 
vedoucí jízdní kolo. Chodkyně přecházela silnici směrem k autobusovému nádraží. Došlo ke 
střetu, při kterém žena utrpěla středně těžké zranění. Záchranáři ji převezli do nemocnice 
v Kroměříži.  
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V listopadu oslavili v kině Svět devadesáté narozeniny Marie Šidlová a Ladislav Kryl a 
devadesáté třetí narozeniny Marie Hublíková a Ludmila Jedličková.  
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VI. Spolky a zájmové organizace 
 

Moravské děti Holešov  

Sbormistryně Lenka Polášková, manažerka Jana Slovenčíková. 

Rok 2012 začaly Moravské děti 9. února účinkováním v koncertním provedení opery 
Louskáček v Kongresovém centru ve Zlíně. Sbor zpíval v doprovodu Filharmonie Bohuslava 
Martinů Zlín a baletu Moravského divadla Olomouc. V červenci zpívaly Moravské děti na 
mezinárodním festivalu ve španělském Cantonigros, kde získaly 1. místo v kategorii dětských 
pěveckých sborů. Vzpomínkami na pobyt ve Španělsku bylo inspirováno říjnové vystoupení 
sboru ve velkém sále holešovského zámku. Vedle samotného vystoupení mohli diváci 
zhlédnout projekci fotografií a dokumentární film z úspěšné španělské cesty. Počátkem 
listopadu měly Moravské děti opět možnost porovnat svou uměleckou úroveň s ostatními 
sbory na IX. ročníku prestižní Celostátní soutěže dětských pěveckých sborů PORTA 
MUSICAE v Novém Jičíně. Sbor zde slavil čtyřnásobný úspěch, a stal se tak absolutním 
vítězem této soutěže. Navíc ještě Moravské děti obdržely na této soutěži Plaketu starosty 
města Verony, což bylo ocenění italské delegace.  V závěru roku jako již tradičně vystoupil 
sbor na vánočním koncertě v kostele Nanebevzetí Panny Marie společně s dětským sborem 
Plamínek. 

Další dětské sbory 

V Holešově působil kromě Moravských dětí dlouhodobě také dětský pěvecký sbor při 3. 
Základní škole Plamínek. V pondělí 19. března probíhalo ve Zlíně krajské kolo 22. ročníku 
celostátní přehlídky školních pěveckých sborů. Plamínek se této soutěže účastnil již po osmé. 
Přítomnou porotu zaujal sbor natolik, že si jako jediný vyzpíval Zlaté pásmo – tj. 1. místo ve 
Zlínském kraji a po dvou letech znovu postup na celostátní kolo této přehlídky do Uničova. 
10. května přivítal Plamínek na půdě školy opět po roce družební pěvecký sbor Rosička z 
Uničova. Děti z Uničova si prohlédly Holešov, školu a odpoledne společně s Plamínkem 
vystoupily na jarním koncertu pro maminky. Sbor rovněž pravidelně vystupoval na školních 
akcích, například v rámci předvánoční besídky v tělocvičně školy či společně s Moravskými 
dětmi na vánočním koncertu v kostele Nanebevzetí Panny Marie.  

Při 1. Základní škole pak působil pěvecký sbor Banana Vox pod vedením učitelky Moniky 
Vyhlídalové.  Kromě školních akcí sbor vystoupil například v rámci kulturního programu 
vánočních trhů na náměstí Dr. Edvarda Beneše. Jako host tradičního předvánočního koncertu 
Banana Vox v kině Svět byla v roce 2012 populární kapela Fleret.   

 

 

 

 



80 

Mateřské centrum Srdíčko 

Vedoucí centra byla Eva Fuksová. 

Mateřské centrum Srdíčko i v roce 2012 připravilo pro rodiny s malými dětmi celou řadu 
rozmanitých akcí. Jak to všechno začalo – bylo vzpomínkové odpoledne ke 14. výročí vzniku 
klubu maminek v Holešově a 10. výročí vzniku MC Srdíčko, které se uskutečnilo 28. ledna. 
Programy pod názvem Kolo, kolo mlýnský, Cvičení pro čiperky, Žabičky, Notička, Výtvarné 
hrátky, Hrátky s batolátky a další pracovnice centra připravovaly zejména pro maminky na 
mateřské dovolené a jejich ratolesti. Pro těhotné se konalo každý čtvrtek „Cvičení na míčích 
pro těhulky“ a pro předškoláky kurz s názvem „Předškoláček“. Oblíbené byly i kurzy 
háčkování a praktické ženy. Ve spolupráci se Sportcentrem se konaly jarní kurzy plavání pod 
názvem Pulčíci. V centru nabízeli jako součást zázemí odborné poradenství pro rodiče, 
zdarma přístup na internet, v prostorách byla vybavená kuchyňka, přebalovací pult, dětské 
židličky, zařízená herna s míčkovým bazénem a další potřebné zařízení.  

 

Pionýrská skupina Dr. Mirko Očadlíka Holešov 

Vedoucí byla Mgr. Jarmila Vaclachová. 

Pionýrská skupina čítala v roce 2012 padesát členů. Ti se účastnili víkendových akcí, 
například turnaje v ringu, krajského turnaje ve vybíjené, zimní akce s názvem Ledová Praha 
či písničkové soutěže 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 již tradičně trávili na stanové základně v katastru obce Osíčko.  

 

Skautské středisko Holešov           

Vedoucím střediska Holešov se stal Ing. Martin Sadílek. 

Celorepublikový dlouhodobý trend členského růstu Junáka zasáhl i holešovské středisko. 
Díky navýšení členské základny nastalo po mnoha letech ekonomických ztrát také zlepšení 
hospodaření jednotky. V dubnu došlo na mimořádném sněmu k volbě nových činovníků 
střediska a uskutečnila se tak po 22 letech generační výměna. Za zasloužilého Aloise 
Reimera, který od obnovy Junáka v Holešově v roce 1989 po celou dobu úspěšně vedl 
středisko, převzal štafetu Martin Sadílek. Jeho zástupcem se stal Pavel Šťastný. 
Hospodářkou střediska se stala Kateřina Staňková. Došlo rovněž ke změnám v revizní 
komisi, kde opět po mnoha letech činnosti Zdeňka Hlobila (předseda) a Oldřicha Skypaly 
(člen) začaly nově pracovat Jaroslava Vošahlíková (předsedkyně) a Milena Machálková 
(členka). Mezi nejvýznamnější problémy, které bylo v roce 2012 nutné vyřešit, patřilo 
zajištění nové klubovny a nalezení nového tábořiště, resp. místa pro víkendové výpravy. Ve 
středisku pracovaly v roce 2012 dva oddíly - dívčí Slunečnice a chlapecký Bílý Jednorožec, 
autonomními družinami byli Kulíšci a Klub oldskautů. 
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Oddíl Slunečnice 

Oddíl tvořily dvě družinky – mladší světlušky (7-11 let), které si říkaly Veverky, a starší 
skautky (12-15 let), které hrdě nesly jméno Amazonky. Kromě pravidelných pátečních 
schůzek uspořádaly v roce 2012 dvě víkendové akce a několik jednodenních výprav. 
Vyvrcholením činnosti byl desetidenní tábor, kde si mohly holky v praxi vyzkoušet to, co se 
během roku naučily.  

Oddíl Bílý Jednorožec 

Velmi úspěšný rok oddílu se nesl hlavně ve znamení rozšiřování a upevňování členské 
základny. Činnost oddílu se týkala především pravidelných pátečních schůzek, na kterých se 
skrze hry a jiné aktivity vedoucí snažili o všestranný rozvoj kluků. A to hlavně schopnosti 
jejich vzájemné komunikace, samostatnosti, zodpovědnosti, vztahu k přírodě a učení 
praktických dovedností a znalostí, které mohou v životě potřebovat. Součástí programu byly 
také pravidelné jednodenní a víkendové výpravy na zajímavá místa v okolí. Programovým 
vrcholem celého roku byl letní stanový tábor, kde si kluci mohli vyzkoušet získané 
dovednosti, upevnit svůj vztah k přírodě a byli neustále stavěni před velký úkol – umět se o 
sebe v omezené míře postarat i bez rodičů. 

Družina Kulíšci 

Družina vznikla v září 2011 jako reakce střediska na stále častěji zaznívající přání rodičů a 
mladších dětí o činnost v Junáku. Kulíšky navštěvovali předškoláci, tedy děti od 4 do 7 let. 
Konkrétně se jednalo o 13 dětí, 11 holčiček a 2 statečné kluky. Tato tzv. „skautská školka“ 
sloužila k přípravě dětí na pozdější samotnou skautskou výchovu.  

 Kmen dospělých – Klub oldskautů 

Oldskauti (OS) kromě vlastních akcí pořádali výlety do různých končin země, podporovali 
činnosti ve středisku pomocí při stěhování táborů, v administrativě, při velkých hrách a 
soutěžích, a to i na okresní úrovni organizace Junáka. Také v roce 2012 navíc pomáhali 
uspořádat dvě akce přesahující holešovský formát, a to noční pochod CLAY-EVA a 
Memoriál RNDr. Rudolfa Plajnera. 

 

TOM – turistický oddíl mládeže Holešov 

Vedoucí oddílu Bc. Jakub Šneidr. 

TOM Medvědí stopa Holešov byl mládežnický oddíl registrovaný pod Asociací turistických 
oddílů mládeže (A-TOM) ČR, který v Holešově existoval od roku 1999. Nabízel svým 
členům ve věku 6 a více let plnohodnotné využití jejich volného času, prostor pro přátelské 
vztahy a pro prožití tradičních i netradičních zážitků. Pro kolektiv vedoucích pak byl místem 
pro sebeuplatnění, osobnostní růst, získávání nových životních zkušeností. Činnost vedoucích 
byla plně dobrovolná bez nároku na mzdu. I v roce 2012 bylo sídlo oddílu v hájence 
v zámecké oboře, kde se také konaly oddílové akce, brigády či výroční schůze. Členové 
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oddílu se na jaře zúčastnili společně s mladými hasiči čištění břehů řeky Rusavy. Jarní 
prázdniny uspořádal oddíl pro děti v hotelu Soliter v Karlově v Jeseníkách. V dubnu se pak 
uskutečnila v táboře Ochozy víkendová akce s názvem Indiánské totemy. V srpnu se konal 
putovní tábor na březích řeky Sázavy. 

 

SKŘÍTEK, o. s.  

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

Skřítek bylo sdružení aktivních lidí, kteří se věnovali všestrannému osobnostnímu rozvoji 
člověka. Pořádáním kurzů se snažili umožnit všem účastníkům dotknout se zajímavých témat, 
podporovat dovednosti, jako je komunikace, týmová spolupráce, sdílení, naslouchání, 
vyjádření názoru apod.  

V roce 2012 proběhlo pod sdružením Skřítek, o. s. celkem 9 kurzů a 14 akcí. Celková délka 
kurzů byla 43 dní a celkový počet účastníků byl 268. Nejvíce účastníků se zúčastnilo kurzu 
Škola kouzel (škola v přírodě), a to 72 ze ZŠ a MŠ Chalabalova Brno. 54 účastníků měla 
Škola kouzel (adaptační kurz) ze 3. Základní školy Holešov. 31 účastníků měl adaptační kurz 
z Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov. 24 účastníků měla škola v přírodě s názvem Země 
skřítků ze Základní školy a Mateřské školy Racková. 

Z celkem 14 akcí je možno zmínit: Pod názvem Cesta Bizona - moudrost indiánů pro život v 
dnešním světě uspořádal Skřítek v Holešově přednášku Pablo Russella, indiána kmene 
„Blackfoot Blood" z kanadské Alberty. Organizace rovněž uspořádala ples pod názvem Černý 
den a bílá noc aneb Ples protikladů. Večer plný zážitků proběhl v sobotu 10. 3. 2012 s 
doprovodem kapely VSPH a její druhé tváře s názvem Quatro Formaggi v tělocvičně 3. 
Základní školy Holešov. Ve spolupráci s Čajírnou u Pythona se Skřítek zapojil do pořádání 
Festivalu pro Tibet. V Holešově akce proběhla v termínu 13. - 15. 3. 2012 a v rámci programu 
návštěvníci mohli zhlédnout několik zajímavých dokumentů o Tibetu a jeho obyvatelích, 
poslechnout si přednášku Jiřího Sázela o životě v Malém Tibetu, zaposlouchat se do nahrávek 
tibetských hudebníků nebo se zapojit do společného bubnování.  

 

 Mažoretky Holešov, občanské sdružení  

Vedoucí mažoretek byla Lenka Doleželová. 

V roce 2012 měly holešovské mažoretky celkem šedesát členek rozdělených do čtyř skupin - 
Arabelky, Lentilky, přípravka starší, a přípravka mladší. V průběhu roku se kolektiv obměnil, 
protože v červnu skončilo několik děvčat a v září přišlo spoustu nových malých holčiček. 
Mažoretky trénovaly v tělocvičně 2. ZŠ a občas také v přílepské škole, kde byl větší prostor. 
Největší úspěch v roce 2012 zaznamenaly holešovské mažoretky na Mistrovství ČR NBTA, 
kde zvítězila skupina Lentilky. Bylo to vůbec poprvé za celou historii mažoretek v Holešově, 
kdy se jim podařilo získat titul mistrů ČR v kategorii skupin. V soutěžích klasických 
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mažoretek patřily v průběhu roku k nejlepším Aneta Krčmařová a Agáta Horáková - 
mistryně ČR 2012. V twirlingu a v disciplínách s rekvizitami to pak byly Lenka Smýkalová 
a Nikola Zlámalová, které několikrát reprezentovaly na mistrovství Evropy i světa. 
V průběhu roku mažoretky sbíraly vavříny na celé řadě soutěží. Kromě jiného k nim patřilo 
říjnové Mistrovství Evropy mažoretek ve francouzském Selestat, únorové Mistrovství ČR 
v twirlingu v Nymburku, dubnové Mistrovství světa v twirlingu 2012 ve švýcarském 
Neuchelu či dubnové mistrovství České republiky v Poděbradech. Na domácí půdě se 
mažoretky předvedly například v únoru v rámci Holešovského talentu 2012 či v dubnu na 
Všetulské hůlce 2012. 

 

Divadlo 6. května Holešov 

Vedoucí souboru byla Mgr. Ivona Vávrová. 

První velká akce D6K v roce 2012 proběhla 4. února, kdy se konal v sálech holešovského 
zámku Čtvrtý zámecký a divadelní ples, tentokrát ve stylu 60. let. D6K jej pořádalo ve 
spolupráci s občanským sdružením CASTELLUM Holešov, Technickými službami Holešov a 
Tepelným hospodářstvím Holešov. Program byl ponechán zcela v režii ochotníků D6K, kteří 
předvedli ve třech vstupech dobové zpěvy a taneční kreace za doprovodu početné hudební 
skupiny, která vznikla z členů obou pořádajících organizací právě jen pro divadelní večer. 
Nechyběly kytary elektrické ani akustické včetně stylového saxofonu. Zajímavé dobové 
oblečení někteří účastníci pořídili nově, ale našly se i kousky historické a o to vzácnější.  

Poslední červnovou sobotu se divadelníci zúčastnili v areálu zámeckého parku druhého 
ročníku Holešovské regaty, soutěže netradičních plavidel na zámeckém rybníku. Pro tuto 
příležitost divadelníci sestrojili plavidlo pod názvem ŠACHY D6K a v hodnocení poroty 
získali druhé místo. V roce 2012 ochotníci měli v repertoáru divadelní detektivní komedii 
Hrobka s vyhlídkou a tragickou komedii Návštěva staré dámy. 

 

Castellum, o. s. 

Společnost Castellum se v roce 2012 na veřejnosti nejviditelněji projevila v rámci Velkého 
zámeckého plesu, který uspořádala společně s D6K, Technickými službami Holešov a 
Tepelným hospodářstvím ve stylu 60. let. V sobotu 8. září uspořádali členové sdružení již 
čtvrtý výlet za památkami naší vlasti. Tentokrát zájemce z Holešova a okolí zavezli do 
nádherného Českého Krumlova. 
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Klub umění a řemesel, o. s. 

Předsedkyní byla ing. Lenka Bartošková. 

Občanské sdružení mělo v roce 2012 36 členů a působilo v prostorách Mateřské školy Radost 
Grohova v Holešově a v ateliéru Výtvarno Hany Palečkové u starého hřiště na házenou. Zde 
se konaly mimo prázdniny každý čtvrtek schůzky pro zájemce o řemeslné „tvoření“ z řad 
členů i nečlenů klubu. Činnost byla zaměřena na pletení košíků a dalších výrobků z pedigu, 
papírových proutků a proutí, výrobu šperků, patchwork, paličkování, vitrážování – techniku 
Tiffany, malbu na látky a sklo, výrobu postaviček z kukuřičného šustí a výrobu keramiky, pro 
kterou byla využívána keramická pec MŠ Grohova.  Sdružení pokračovalo v intenzivní 
spolupráci s PX centrem v Považské Bystrici, kde se členové sdružení účastnili se svými 
výrobky a s předváděním řemesel tradičních akcí – Považskobystrický jarmok, Dny města 
Pov. Bystrice apod. Oproti dřívějším letům se už nepořádaly pro malý zájem občanů města 
samostatné řemeslné jarmarky v Holešově. Vánoční nedělní řemeslný jarmark byl spojen se 
sobotním jarmarkem města, na kterém ubylo prodejců asijského brakového zboží a naopak 
zde začaly převažovat řemeslné výrobky. Klub řemesel provozoval od začátku prosince až do 
23. 12. stánek na náměstí Dr. E. Beneše s vánočními teplými nápoji, ohněm v koši a lidovými 
specialitami a výrobky.  Klub se rovněž účastnil jarmarků lidových řemesel v okolních obcích 
(Kroměříž, Hulín, Vítonice, Prusinovice, Rouské), kde předváděl lidová řemesla a své 
výrobky. Členky klubu zajišťovaly výuku lidových řemesel (košíkářství, malba na skle, malba 
na textilu, předení, tkaní apod.) pro žáky mateřských a základních škol v Holešově a okolních 
obcích. 

 

Holešovští trubači, o. s. 

Předsedou byl JUDr. Vladimír Vyhlídal. 

Občanské sdružení čítalo dvanáct členů a pořádalo každoročně řadu akcí a vystoupení lovecké 
i klasické hudby. Ve spolupráci s chrámovými pěveckými scholami a chrámovými sbory již 
tradičně pořádalo adventní a vánoční koncerty. V roce 2012 bylo těžiště koncertní činnosti 
přeneseno na pořádání svatohubertských mší sv. Ve spolupráci s Holešovským chrámovým 
sborem provedlo sdružení komponovanou mši v Kvasicích a v Holešově. V květnu 2012 
spolupořádali Trubači Myslivecké slavnosti v Holešově, kde se konalo setkání moravských 
trubačských souborů, koncerty na nádvoří zámku a na náměstí, troubená mše sv. apod.  
Trubači vystupovali na akcích pro děti a pro myslivce se samostatnými pásmy lovecké hudby 
v Kroměříži, Fryštáku, Lechoticích, v Rajnochovicích a na dětských dnech a akcích v řadě 
vesnic mikroregionu. Členové sdružení se opět zúčastnili velkého koncertu hráčů na lesnice 
v rámci Klubu trubačů Praha v pražském Rudolfinu, zúčastnili se letního trubačského kurzu 
v Chlumu u Třeboně a vystupování v sousedních jihočeských i rakouských obcích. 
Hubertskou mši B-Dur  provozovalo sdružení rovněž v kostelech ve Fryštáku, 
v Zahnašovicích, v Kunovicích a v jihočeském Velešíně. V Kroměříži provedli Trubači 
hubertskou mši sv. pro členy OMS Kroměříž a pro družební myslivce z Nitry.  Za zmínku 
stojí rovněž účast souboru na charitativním koncertě Charity Holešov a na slavnostní mši sv. 
za město Holešov.  
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Rottal klub, o. s. 

Předsedou byl Ing. Karel Bartošek.  

Občanské sdružení mělo dvacet dva členů a pořádalo i v roce 2012 tradiční Reprezentační 
ples města Holešova a Novoroční koncert města Holešova. Tyto akce se staly hlavními 
událostmi holešovského kulturního a společenského života. Při pořádání Novoročního 
koncertu města Holešova spolupracovalo sdružení opět tradičně s Holešovským komorním 
orchestrem, při organizování Reprezentačního plesu působil Plesový výbor pod patronací 
starosty města, organizačně zajišťovaný Rottal klubem, ve kterém mohli projevit své 
požadavky a názory zástupci všech stran a uskupení působících v holešovském zastupitelstvu.  

 

Vlastivědný kroužek Holešov 

Předsedou byl Mgr. Ondřej Machálek.  

V roce 2012 měl kroužek zhruba 30 členů. Vlastivědný kroužek Holešov vznikl v roce 1959 
při Městském muzeu v Holešově jako dobrovolný aktiv občanů zajímajících se o holešovskou 
vlastivědu a od té doby prakticky kontinuálně působí s určitými výkyvy až do současnosti. 
V roce 2012 pokračoval v obnovené činnosti.  Kroužek zorganizoval řadu vlastivědných 
přednášek, během roku byly organizovány rovněž vlastivědné vycházky po okolních 
zajímavostech. Členové kroužku pokračovali v rozsáhlé publikační činnosti zejména ve 
čtrnáctideníku Holešovsko, na rok 2013 bylo připravováno vydání sborníku odborných prací 
členů kroužku.  Přednáškám a výstavám poskytovala zázemí Městská knihovna Holešov. 
Členové kroužku se rovněž podíleli na provádění při prohlídkách historických památek 
Holešova, kroužek uskutečnil pro veřejnost prohlídku méně známých památek v rámci Dnů 
evropské kultury. Kroužek úzce spolupracoval s Komisí památkové péče a letopisectví při 
Radě města Holešova, členové kroužku a komise se vzájemně účastnili akcí pořádaných 
oběma těmito subjekty.        

 

Společnost Judaica - OLAM 

Předseda společnosti byl Jiří Richter.  

Nejviditelnější stránkou činnosti společnosti byl i v roce 2012 prestižní festival Týden 
židovské kultury.  

Festival Týden židovské kultury 

Bohatý program nabídl v pořadí již 12. ročník festivalu Týden židovské kultury, který proběhl 
od neděle 12. do soboty 18. srpna. Po celý týden probíhal program jak v Šachově synagoze, 
tak na náměstí Dr. Beneše nebo v prostorách holešovského zámku. Tradiční akce, kterou 
organizuje a pořádá OLAM - Společnost Judaica i tentokrát ve spolupráci s Městským 
kulturním střediskem Holešov a městem Holešov, proběhla pod záštitou starosty města 
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Holešova PaedDr. Zdeňka Janalíka, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
Miroslavy Němcové, vicepremiéra vlády ČR a ministra zahraničních věcí Karla 
Schwanzenberga, hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka a velvyslance státu Izrael v 
ČR J. E. Jaakova Levyho. Během slavnostního zahájení, které proběhlo v neděli 12. srpna 
odpoledne ve velkém sále holešovského zámku za účasti velvyslance J. E. Jaakova Levyho, 
představitelů města a dalších vzácných hostů, zahrál soubor Musica Organum. Večer se 
potom ve velkém sále představil soubor Musica Baroque. Další festivalové dny nabídly 
několik besed, například s Chaimem Kočím, vystoupení hudebních skupin Corda Magico a 
Menorah či taneční skupiny Rut. Programovou nabídku festivalového ročníku obohatilo 
rovněž uvedení dětské opery Brundibár nebo série filmových projekcí. Návštěvníci festivalu 
tak uviděli například vynikající filmy Amen, Komisařka nebo Nedodržený slib. Těsně před 
zahájením festivalu Týden židovské kultury v zaplněné zámecké sala terreně vystoupil 
světoznámý fotograf Jan Saudek. Bylo to - od jeho květnové vernisáže - již jeho druhé 
vystoupení v Holešově v roce 2012.  Celá akce ale měla za cíl podpořit jak Týden židovské 
kultury, tak Saudkovu fotografickou výstavu, která se konala ve velkém sále holešovského 
zámku.  

 
Klub důchodců – budova kina Svět 
Předsedkyní samosprávy byla Ivanka Hanzlíková. 

Členové holešovského klubu důchodců si v roce 2012 připomenuli 50 let od založení 
organizace. Organizace čítala 73 členů. Oslava se uskutečnila v prostorách kina Svět 15. 
března. Přítomné přišli pozdravit zástupci města, kulturní program si připravili žáci a 
pedagogové ze Základní umělecké školy Holešov. Další akcí klubu důchodců byla osvětová 
přednáška policistů. Více než dvě desítky členů klubu si vyslechly zajímavé a užiteční 
informace v podání por. Mgr. Simony Kyšnerové, tiskové mluvčí a členky Preventivně 
informační skupiny Policie ČR Kroměříž. Jiné zajímavé setkání seniorů se konalo v září, kdy 
si holešovský archivář Miroslav Olšina připravil zajímavou přednášku na téma Proměna 
města na historických fotografiích. Setkání s místními seniory se uskutečnilo v pondělí 24. 
září v prostorách Drive Clubu v kině Svět.  V listopadu oslavili v kině Svět devadesáté 
narozeniny Marie Šidlová a Ladislav Kryl a devadesáté třetí narozeniny Marie Hublíková 
a Ludmila Jedličková. Jubilantům přišli popřát přátelé i zástupci města.  

 

Sdružení zdravotně postižených Holešovska 

Předsedkyní sdružení byla Jitka Přikrylová. 

Ve sdružení byli dobrovolně organizováni občané města Holešova a 29 okolních obcí 
s různými druhy zdravotního postižení, včetně rodičů se zdravotně postiženými dětmi. 
Členové měli nejčastěji sluchové, zrakové, tělesné, vnitřní či mentální postižení. V roce 2012 
sdružení evidovalo zhruba 500 členů. Sdružení zajišťovalo svým členům kromě jiného pomoc 
v oblasti právního poradenství. V klubovně ve Smetanových sadech umožnilo svým členům 
celou řadu kulturního a společenského vyžití - přehrávání kazet, CD a DVD, půjčování knih, 
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hraní společenských her. Každý se mohl zapojit do diskuzí o vaření, pletení, šití a podílet se 
na pracích k případné výstavě ručních prací pro veřejnost. Sdružení rovněž pořádalo pro své 
členy návštěvy kulturních akcí, zájezdy a jiné akce. Pro členy bez průkazu ZTP/P nebo ZTP 
sdružení zapůjčovalo permanentní povolení k výjezdu vlastním vozidlem na Sv. Hostýn. 
Zájemci mohli rovněž využívat prostory fitcentra sdružení. 

  

Český červený kříž Holešov 

Předsedkyní byla Olga Rypková. 

Holešovský ČČK měl v roce 2012 necelých osm desítek členů. Členská základna ubývala 
z důvodu vysokého věku a také kvůli zvyšujícím se členským příspěvkům. I tak se členové 
organizace aktivně podíleli na pořádání akcí ve městě bezplatným poskytnutím zdravotního 
dozoru. V průběhu roku postupně asistovali při novoročním ohňostroji, účastnili se Dne 
zdraví a jako zdravotnická pomoc také městských oslav s názvem Dny města. V rámci Dne 
bez aut předvedli členové ČČK ukázku první pomoci a zapojení do integrovaného systému 
Morava 112. Člen ČČK Pavel Šlachta přednášel zásady první pomoci na holešovském 
gymnáziu a také na městském úřadu v Kroměříži. Členové ČČK Pavel Šlachta a Olga 
Rypková se celoročně podíleli na zdravotních dozorech při různých sportovních utkáních.   

 

Klub českých turistů Holešov 

Předsedou byl František Hostaša. 

V lednu se uskutečnila výroční členská schůze Klubu českých turistů (KČT). V březnu turisté 
uspořádali besedu v kině Svět s názvem Za ussurijským tygrem, kterou vedl cestovatel a 
biolog Jiří Troneček z Muzea jihovýchodní Moravy. Cestovatel hovořil o své návštěvě 
ruského Dálného východu.  Tradičního již 43. ročníku Rusavskými kotáry na kole a pěšky se 
v září zúčastnilo na sto třicet účastníků. Na pěší trasy o délce 10, 25, 35 a 50 kilometrů 
vyrazilo celkem 70 turistů, cyklistické tratě v délce 25 a 50 kilometrů absolvovalo 50 cyklistů. 
Všem přálo krásné počasí babího léta. V cíli čekalo turisty malé občerstvení, doušek burčáku 
a také ocenění výkonu ve formě medaile a diplomu. V říjnu turisté uspořádali v kině Svět 
besedu s cestovatelem Martinem Mykiskou, tentokrát o jeho putování Rumunskem za 
přírodními skvosty Karpat a českými krajany. Ve stejném měsíci se turisté vydali na pochod 
slováckými vinohrady. V listopadu zase zorganizovali výšlap do překrásné přírody údolí Bílé 
Opavy v Jeseníkách. V listopadu se pak konala v kině Svět beseda Jakuba a Julie 
Šneidrových o putování Norskem. Rok ukončila tradiční silvestrovská vycházka na Hostýn a 
Rusavu. 
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Kynologický klub Holešov 

Předsedou klubu byl Pavel Bránka.  

V dubnu se uskutečnilo na cvičišti holešovských kynologů školení figurantů. Celkem se 
školení zúčastnilo 15 figurantů z různých základních organizací. Úvodem adepti absolvovali 
teoretickou část školení, poté následovalo praktické prověření figurantů. Po praktické části 
byla krátká přestávka k občerstvení a následoval písemný test. V červnu se v areálu 
kynologického cvičiště v Holešově uskutečnil za hustého deště 1. ročník výstavy psů 
„Holešovský voříšek“. Výstavy se zúčastnili voříšci a pejskové, kteří z různých důvodů 
neodpovídali standardu svého plemene, a byli tak z klasických výstav navždy vyřazeni. 
Například jim chyběl zub, měli vadu skusu a podobně. Vítězkou se stala Lucie Vašíková a 
fenka Nela. V sobotu 18. srpna 2012 proběhl na kynologickém cvičišti v Holešově 5. ročník 
neoficiálních závodů v agility Holešovské hopsání O pohár místostarosty města Holešov. Na 
startu se sešlo celkem 47 týmů a k vidění tak bylo velké množství pejsků všech plemen a 
velikostí. Nejlepší holešovskou závodnicí byla Jana Sucháčková, která se Shadow obsadila 
2. místo a s Ronym vyhrála dvakrát 1. místo a tímto svým umístěním získala i pohár 
místostarosty pro nejlepšího pokročilého závodníka. V sobotu 8. září proběhl za krásného 
počasí na cvičišti u Rusavy již 34. ročník závodu O štít města Holešova. Na závody přijeli 
vedle domácích účastníků také závodníci z kynologických organizací Tovačov, Přerov– 
Lověšice, Obedience a Psí školičky Baf Brno. Z domácích závodníků obsadila v jedné 
z kategorií 2. místo Eva Sucháčková se psem Shadow of Zealous a v jiné z kategorií se 
umístil na 1. místě Radek Mráček se psem Chegar Námořník a na 3. místě Pavel Bránka s 
fenkou Ashikou Gabricio. Několika dalších úspěchů dosáhli koncem září holešovští 
kynologové na závodech agility – Chocholouškův memoriál 2012.  

 

Moravský rybářský svaz  - místní organizace Holešov 

Předsedou byl JUDr. Jindřich Pruš. 

V únoru se konal Rybářský ples na internátu policejní školy. K tanci a poslechu hrála skupina 
Texas. Tradiční rybářské závody na Rybníčkách, které se konaly v červnu, opět provázel déšť. 
Závodů se zúčastnilo 43 startujících. V kategorii o největšího uloveného kapra zvítězil Jiří 
Hnízdil z místní organizace Holešov. Jeho úlovek měřil 51 centimetrů.  V kategorii o největší 
součet nachytaných ryb dosahujících zákonnou délku skončil na prvním místě Jan Hobl 
z Prusinovic, který ulovil celkem 588 cm ryb. Po vyhlášení výsledků tradičně následovalo 
losování bohaté tomboly, která obsahovala 70 hodnotných cen. Nejhodnotnější cenou bylo 
jízdní kolo, které vyhrál pan B. Mlčák z Holešova. O hudební doprovod se opět postarala 
skupina Texas. Ve spolupráci se SVČ TYMY pracoval i v roce 2012 rybářský kroužek, který 
navštěvovalo zhruba 20 dětí ve věku od 8 do 15 let. Své rybářské zkušenosti mládeži 
předávali Jiří Navrátil a Stanislav Jaša. Náplní rybářského kroužku bylo naučit mladé 
rybáře zvládat základní techniky rybolovu, znát základy rybářského řádu a zároveň je naučit 
správnému chování v přírodě. Postupně se učili poznávat rostliny a živočichy, aby, až přijdou 
s prutem k vodě, poznali, co kolem v přírodě žije a roste a jak se co správně nazývá.  
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Český zahrádkářský svaz Holešov 

Předsedkyní byla Vlasta Čablová. 

Výroční členská schůze Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Holešově se 
konala v sobotu 17. března. Zahrádkáři zhodnotili uplynulý rok jak ve své společenské 
činnosti, tak úspěchy pěstování na svých zahrádkách. Na svém jednání konstatovali, že 
členská základna stárne a mladé lidi zahrádkaření příliš nezajímá. V březnu se rovněž konala 
přednáška pěstitele mečíků Petra Mimránka. V dubnu zahrádkáři uspořádali soutěž 
okresního kola mladých zahrádkářů, které se zúčastnily desítky dětí ze škol v Holešově a 
okolních obcích.  O víkendu 4. a 5. srpna uspořádali výstavu s názvem Květiny a plody léta 
v Domě zahrádkářů na Dlažánkách. Podílelo se na ní svými výpěstky a šlechtěnci sedm členů 
specializované organizace Gladiris, kteří představili asi 220 druhů mečíků. Zúčastnili se i 
zástupci ze Slovenska, Nového Jičína a další vystavovatelé z Moravy. Výstavu navštívilo asi 
500 lidí, kteří mohli vyplnit anketní lístky a vyhrát některou z připravených cen.  V září byl 
zahájen zkušební prodej čerstvého ovoce a zeleniny z produkce drobných pěstitelů v 
prostorách zahradnictví Stella. Zelinářský trh se konal vždy v sobotu od 8 do 12 hodin. 
V průběhu podzimu si však příliš zájemců z řad pěstitelů i nakupujících nenašel. V říjnu 
zahrádkáři uspořádali tradiční zájezd na Floru Olomouc a další zahrádkářské atrakce na 
severu Moravy. Začátkem podzimu v Domě zahrádkářů opět začalo moštování ovoce a vaření 
povidel. V průběhu roku zahrádkáři vyměnili třicet let stará kamna ve velkém sále Domu 
zahrádkářů.  

 

Český svaz včelařů -  Základní organizace Holešov a okolí 

Předsedou byl Antonín Brázdil. 

Základní organizace Českého svazu včelařů Holešov oslavila v roce 2012 110. výročí svého 
založení.  Základní organizace Českého svazu včelařů (ČSV) v Holešově a okolních obcích 
sdružovala 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 sdružovat zájemce o tento 
zajímavý, ale náročný koníček a vytvářet podmínky pro všestranný rozvoj včelařství. 
Organizace každoročně uskutečňovala mnoho zajímavých přednášek či zájezdy k chovatelům 
a na včelařská pracoviště. Včelařům pravidelně pomáhal také Zlínský kraj. V roce 2012 
rozdělil ze svého rozpočtu 500 000 korun začínajícím včelařům na nákup základního 
vybavení a včelstev. Jeden včelař tak mohl obdržet 5 000 až 10 000 korun. 
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Chovatelé drobného zvířectva, Český svaz chovatelů Holešov 

Předsedou byl Dušan Labuda. 

Přestože vyvíjeli holešovští chovatelé činnost v průběhu celého roku, jejich viditelnou 
aktivitou byla tradiční soutěžní výstava králíků, holubů, drůbeže a exotů. V roce 2012 ji 
chovatelé uspořádali o víkendu 6. a 7. října. Pořadatelé konstatovali, že vystavované exponáty 
byly rok od roku kvalitnější a zvyšoval se i počet vystavovaných zvířat. Na výstavě chovatelé 
předvedli 186 králíků, 198 holubů a ve 37 voliérách bylo 156 kusů drůbeže. Pořadatelé udělili 
celkem 45 čestných cen. Na vše dohlížel veterinární lékař Zbyněk Miklík. Na výstavu 
finančně přispěl také Městský úřad Holešov. Výstava se uskutečnila v zahrádkářské hale na 
Plačkově. Chovatelé se dlouhodobě snažili získat státní pozemky pod halou do vlastnictví. 
Tento stav je brzdil v možnostech budování zázemí pro mladé chovatele. 

  

Letecký modelářský klub Čmelák Holešov 

Předsedou klubu byl Ing. Vladimír Zicháček.  

Nepřízeň počasí provázela zejména první část Čmelák model show, která se uskutečnila 
v sobotu 11. a v neděli 12. srpna. Postupně se však vyčasilo a v neděli už počasí přálo 
soutěžícím modelářům i divákům. Přítomní diváci se mohli bavit bravurními výkony 81 
přihlášených pilotů, kteří navzdory poměrně silnému větru dokonale ovládali své stroje. Na 
ploše modelářského letiště přistála i velká letadla. V neděli se tady například divákům 
předvedl americký stíhací letoun z 2. světové války. Do Holešova se po uzavření letiště v roce 
2009 vrátily rovněž vyhlídkové lety. Zhruba desetiminutový vyhlídkový okruh nad 
Holešovem ve vrtulníku přišel na 400 korun. Na své si jako každoročně přišly i děti. Kromě 
tradiční nafukovací skluzavky si například mohly vyzkoušet jízdu na minimotorkách. 
Pravidelně jeden z leteckých modelů shazoval z nebe sladkosti, nechyběli ani soutěže 
Střediska volného času TYMY či ukázka dravců.  

Čas od času se modelářům jejich letadla vymkla kontrole. K úletu sportovního modelu 
větroně došlo například ve středu 17. října 2012. Model se pohyboval z místa startu na letišti 
na Větřáku přibližně severním směrem přes ubytovnu v Tovární ulici, křižovatku ulic 
Očadlíkova a Plačkov, nad budovu městského úřadu, západní okraj zámku a dále k lávce přes 
řeku Rusavu. Model měl rozpětí křídel zhruba 1,6 metru. Letadlo bylo nakonec nalezeno 
krátce po přistání nedaleko budovy městského úřadu, v zahradě u Glosů.  

 

T. J. Sokol Holešov  

Starostkou byla Irena Smrčková. 

V roce 2012 se od T. J. Sokol Holešov odtrhly oddíly šachu a orientačního běhu a začaly 
pracovat samostatně. V roce 2012 se uskutečnil XV. všesokolský slet v Praze a Sokol oslavil 
150 let od svého založení. Sletu pod názvem 150 let v pohybu se zúčastnili cvičenci T. J. 
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Sokol Holešov všech věkových kategorií. Cvičili zde senioři na skladbu Jen pro ten dnešní 
den. Již podruhé byli na sletu v Praze zastoupeni také žáci gymnastického oddílu do 10 let, 
které připravila dlouholetá trenérka Jiřina Láníková a také Andrea Ivánková. Ve skladbě 
Jonatán vystoupili sourozenci Suzan a Thomas Macurovi, Michaela Drábková, Adéla 
Barboříková, Adéla Ivánková, Nikol Teplíčková, Jana Polepilová a Patricie Růžičková.  
Jejich cvičení přenášela také Česká televize. V rámci přípravy na Slet absolvovali senioři 
Sokola Holešov celkem pět předletových cvičení ve Vsetíně, Uherském Brodu, Bystřici pod 
Hostýnem, Brně a Holešově. Tradičně se několik aktivních členek Sokola zúčastnilo 
zářijového pochodu Rusavskými kotáry na kole i pěšky. Start a cíl byly v holešovské 
sokolovně.  

 

Sbor dobrovolných hasičů Holešov (SDH) 

Starostou SDH Holešov byl Jiří Jílek. 

Velitelem jednotky SDH Holešov zůstával Martin Horňák. Holešovská jednotka sboru 
dobrovolných hasičů se počtem výjezdů řadila v roce 2012 k nejexponovanějším v rámci 
Zlínského kraje. Holešovští dobrovolní hasiči vyjížděli k 68 případům, a zařadili se tak 
společně s luhačovickými kolegy na třetí místo v kraji. Po jednom výjezdu přidali také 
dobrovolní hasiči z Tučap a Dobrotic.  Největší počet zásahů měla jednotka Hasičského sboru 
města Rožnov pod Radhoštěm (221) a jednotka hasičů statutárního města Zlín, stanice Prštné 
(115). Členové sboru se pravidelně účastnili jako spolupořadatelé akcí v Holešově, v lednu 
uspořádali tradiční ples. Aktivní byli také mladí hasiči. Kromě účasti na hasičských soutěžích 
pomáhali s údržbou areálu v Bořenovské ulici, na jaře se například podíleli na čištění břehů 
Rusavy. Vedoucí pro ně zorganizovali předprázdninový den a večer završený nocováním pod 
stany v areálu hasičské zbrojnice, na podzim pak uspořádali tradiční drakiádu.    

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Holešov vyjížděla v loňském roce k celkem 68 
případům. Ty nejzávažnější ve stručnosti připomínáme:    

K rozsáhlému požáru lesa došlo mezi obcemi Přílepy a Lukoveček 10. dubna odpoledne. 
Oheň postupně zasáhl plochu téměř dvou hektarů. Požárem způsobená škoda na 
stromech byla odhadnuta v řádech desítek tisíc korun. Velitel zásahu si dokonce vyžádal 
vzlet letecké hasicí služby. Požár vznikl nedbalostí při lesním hospodářství. Lesní dělníci 
se nejdříve snažili plameny sami uhasit, ale ve větru se oheň rychle rozšířil a byl nad 
jejich síly.  

K požáru jedné z obytných buněk v sociálním komplexu v ulici Bořenovská došlo 8. února. 
Požár byl ohlášen velmi dramaticky několika svědky, kteří hovořili jak o požáru domu, tak i o 
výbuchu. Zároveň hasiči dostali informaci, že uvnitř obytných místností mohou být osoby. Z 
nedaleké stanice hasičů v Holešově byli hasiči na místě prakticky do minuty. Požár byl už 
lokalizovaný zásahem sousedů a hasiči se soustředili na rychlé dohašení. Oheň vznikl v 
prostoru kuchyně hlavní obytné místnosti bytu. Jeho obyvatelka se krátkodobě vzdálila k 
sousedům. V době její nepřítomnosti došlo k požáru, který byl zpozorován právě sousedy. Ti 
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také hned vyběhli na pomoc. Po otevření dveří a rychlém vniknutí čerstvého vzduchu došlo k 
výbuchu nahřátých plynů a k vylétnutí zasklení oken. 

K požáru osobního auta po předcházející havárii došlo 18. února 2012 u Tučap na 
Holešovsku. Třiatřicetiletá řidička zůstala uvnitř zraněná a v poloze hlavou dolů, přesto 
si duchapřítomně stačila sama přivolat pomoc na tísňové lince 112 a informovat rodinu. 
Hasiči byli ze záchranářů na místě jako první. Zraněná řidička byla stále v převráceném 
voze a psychickou podporu jí poskytoval její rodinný příslušník. 

K vážné havárii automobilu došlo 27. února u Lukovečka. Řidič nezvládl jízdu na namrzlé 
vozovce, havaroval mimo komunikaci, narazil do stromu a následně se vozidlo převrátilo na 
střechu. Zraněný řidič zůstal ve vozidle zaklíněný. Lehce se zranili také jeho dva spolujezdci, 
muž a žena, kteří se z vraku auta dostali ven. Hasiči z Holešova byli na místě za osm minut po 
výjezdu a pomocí hydraulických nůžek začali vrak auta rozstříhávat. Hasiči následně zajistili 
vrak vozu proti případnému požáru a úniku provozních kapalin. Po dobu vyšetřování nehody 
hasiči nasvětlovali místo výkonnými agregáty a po zadokumentování události pomohli s 
úklidem. Částečné dopravní omezení trvalo až do půlnoci. 

K požáru lesního porostu u obce Pacetluky došlo v neděli 18. března. Vedle 
holešovských hasičů zde zasahovali také dobrovolní hasiči z Pacetluk. 

Klub vojenských výsadkových veteránů Holešov 

Předsedou byl Dušan Hric.  

Výroční schůze klubu se uskutečnila v pátek 14. prosince na internátě policejní školy v 
Holešově. Zúčastnili se jí také představitelé města, zástupce ředitele střední a vyšší policejní 
školy a delegace spřátelených KVV z Bratislavy, Prostějova a Zlína. V průběhu schůze byla 
oceněna řada příslušníků pamětními medailemi jak KVV Holešov, tak také medailemi KVV 
Bratislava a KVV Prostějov. Účastníci schůze zvolili nový třináctičlenný výbor ve složení 
Bartošek Josef, Bulička František, Hnízdil Rostislav, Hric  Dušan, Hrubý Ladislav, 
Kejval Jan, Lochman Vlastimil, Maňák Karel, Müller Jiří, Ryšavý Václav, Srna Jan, 
Svoboda  Jaroslav a Vyhlídal František. V sobotu 8. září se ve velkém sále internátu Vyšší 
a Střední policejní školy Holešov konalo setkání veteránů 22. výsadkové roty v Sabinově, 22. 
výsadkového praporu v Prešově a 7. výsadkového pluku ročníků 1957 – 1964. Přítomní si 
kromě jiného vyslechli vyprávění přímého účastníka několika zahraničních misí. Ve dnech 
11. až 13. 7. se konalo v Žilině „Stretnutie veteránov výsadkového vojska SR a ČR“, kterého 
se zúčastnilo také 14 zástupců holešovských veteránů. Ve dnech 28. 6. a 29. 6. byli veteráni z 
Holešova pozváni na Den ozbrojených sil, který se konal pod záštitou hejtmana Zlínského 
kraje. V pátek 15. června veteráni uspořádali tradiční střelecký trojboj na střelnici 
v Dobroticích. Do Holešova přijela tříčlenná družstva z celé republiky. V pátek 13. dubna se 
holešovští veteráni poprvé podíleli na organizování nočního pochodu Clay-Eva, jehož tradici 
založili holešovští skauti a který vede po stopách českých parašutistů vysazených z Anglie 
v průběhu 2. světové války. Pochod vedl z Hostišové do Bystřice pod Hostýnem.    
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Tradiční ocenění učitelů se konalo v březnu 2012 ve velkém sále holešovského zámku. 
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VII. Školství 
 

1. Úvod a statistika 
 

Rok 2012 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 žáků v základních školách od roku 1997 prakticky nepřetržitě klesaly a až ve 
školním roce 2012/2013 výrazně stouply (o 47), počet dětí v mateřských školách již v roce 
2011/2012 dosáhl svého vrcholu a ve školním roce 2012/2013 zůstal přibližně stejný (po 
čtyřech letech výrazného růstu). Uvedené znamená, že zvýšená porodnost netrvala příliš 
dlouho. 

Zápis dětí do základních škol  

V pátek 10. února 2012 proběhl zápis dětí do prvních tříd holešovských základních škol 
s těmito výsledky: 1. Základní škola Holešov (Smetanovy sady 630) - k zápisu přišlo celkem 
76 dětí (v roce 2011 54), z toho poprvé u zápisu bylo 59 dětí (v roce 2011 48) a po loňském 
odkladu přišlo 17 dětí (v roce 2011 6). 2. Základní škola Holešov (Smetanovy sady 625) - 
k zápisu přišlo celkem 25 dětí (v roce 2011 25), z toho poprvé u zápisu bylo 21 dětí (v roce 
2011 20) a po loňském odkladu přišly 4 děti (v roce 2011 5). 3. Základní škola Holešov 
(Družby 329) - k zápisu přišlo celkem 87 dětí (v roce 2011 81), z toho poprvé u zápisu bylo 
62 dětí (v roce 2011 58) a po odkladu přišlo 26 dětí (v roce 2011 23). K zápisu tedy v roce 
2012 přišlo o 28 dětí více než v roce 2011. Nejvýraznější nárůst byl v 1. ZŠ (22 dětí), ve 3. ZŠ 
to bylo 6 dětí, ve 2. ZŠ přišlo stejně dětí. 1. ZŠ se tedy v tomto směru výrazně přiblížila 
dlouhodobě jednoznačně dominující 3. ZŠ. 

Počty žáků v základních školách 

Do prvních tříd od září nakonec nastoupilo do 1. ZŠ 66 dětí (v roce 2011 46, v roce 2010 43), 
do 2. ZŠ 18 dětí (v roce 2011 18, v roce 2010 18) a do 3. ZŠ 66 dětí (v roce 2011 58, v roce 
2010 59), z toho bylo 9 ve speciální třídě pro děti s vadami řeči. Celkový počet prvňáčků tedy 
po dvou mírných navýšeních stoupl v roce 2012 velmi výrazným způsobem, a to na 150 žáků. 
V roce 2011 jich bylo 122, v roce 2010 jich bylo 120 a v roce 2009 jen 118. Celkový počet 
žáků ve třech holešovských základních školách v roce 2012 byl 1 268, v roce 2011 byl 1 221, 
v roce 2010 byl 1 251, v roce 2009 byl 1 250, v roce 2008 byl 1 288, v roce 2007 to bylo 1 
339, v roce 2006 to bylo 1 384 a v roce 2005 ještě 1 420. Oproti předcházejícímu roku tedy 
celkový počet žáků výrazným způsobem stoupl, a to o 47. V roce 2012 tedy dosáhl nejvyššího 
čísla za poslední čtyři roky. V roce 2012 stoupl počet žáků oproti roku 2011 ve všech třech 
základních školách, nejméně ve 2. ZŠ o 5 (z 196 na 201), nejvíce v 1. ZŠ o 24 (z 543 na 567), 
ve 3. ZŠ  o 18 (ze 482 na 500). Zajímavé bylo, že v roce 2011 klesl počet žáků ve všech třech 
školách oproti roku 2010. 
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2012/2013 1. třída  2. třída  3. třída  4. třída  5. třída  6. třída  7. třída  8. třída  9. třída  Celkem 

1. ZŠ 66 47 40 42 52 79 81 87 73 567 

2. ZŠ 18 21 22 19 21 25 28 23 24 201 

3. ZŠ 66 54 52 59 52 52 68 45 52 500 

Celkem 150 122 114 120 125 156 177 155 149 1 268 

  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 

Do roku 2011 probíhal v mateřských školách v posledních čtyřech letech výrazný nárůst 
počtu dětí. V roce 2012 se tento nárůst zastavil. Celkový počet dětí v roce 2012 byl 472, 
v roce 2011 to bylo 473, v roce 2010 to bylo 438, v roce 2009 414, v roce 2008 393 dětí. 
Počty dětí v jednotlivých mateřských školách zůstaly zhruba stejné oproti roku 2011. 
Mateřská škola Sluníčko 218 oproti 223 v roce 2011, Mateřská škola v Masarykově ulici 
106 oproti 102 v roce 2011, Mateřská škola v Grohově ulici 148 – tedy zcela stejně jako 
v roce 2011.  

 
Ocenění učitelů 
Tradiční slavnostní ocenění pracovníků v holešovském obecním školství se uskutečnilo již 
počtvrté ve velkém sále holešovského zámku, a to ve středu 28. března 2012. Na základě 
návrhů holešovských škol a školských zařízení schválila Rada města Holešova udělení 
Pamětních listů v deskách patnácti pracovnicím jako výraz ocenění a vyzdvižení jejich zásluh 
u příležitosti 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 bylo uděleno ocenění Mgr. Ivaně Svačinové, Mgr. Dagmar Křenkové, Mgr. Janě 
Polaštíkové, Mgr. Janě Sabové, za 2. Základní školu Holešov bylo uděleno ocenění 
Ludmile Ležákové, Dis., Mgr. Jitce Nedbalové, Mgr. Tamaře Košatové, za 3. Základní 
školu Holešov bylo uděleno ocenění Mgr. Gabriele Kovářové, Mgr. Lence Hýžové, Mgr. 
Veronice Svobodové, za mateřskou školu v Masarykově ulice bylo uděleno ocenění Janě 
Lužíkové, za mateřskou školu v Havlíčkově ulice bylo uděleno ocenění Marii Krajčové, 
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Mileně Markové, za mateřskou školu v Grohově ulici Miroslavě Šmakalové a za Středisko 
volného času Marii Javoříkové. V rámci kulturního programu vystoupil holešovský dětský 
sbor Moravské děti. Závěrečnou část tvořilo menší občerstvení v sále malých forem neboli 
hudebním klubu a přátelské posezení zúčastněných. 

 

                        2. Městské školské příspěvkové organizace 
 

Mateřská škola Sluníčko Holešov  

Ředitelkou byla Lenka Pacíková. 

Zástupkyně ředitelky mateřské školy byla Jana Šálková, vedoucí školní jídelny Alena 
Ševčíková. Ve školce pracovalo 32 zaměstnanců, z toho 19 pedagogických, jeden asistent 
pedagoga, 7 provozních zaměstnanců a 6 pracovníků školní jídelny. Ve školním roce 
2012/2013 bylo pracoviště organizováno v 9 třídách, šest z nich umístěných na pracovišti 
Havlíčkova 1409, kde bylo na jednu třídu zapsáno 28 dětí. Z toho byla 1 třída logopedická s 
počtem 14 zapsaných dětí. Dvě třídy byly umístěny na pracovišti Všetuly, Sokolská 70 
s počtem 45 zapsaných dětí. Jedna třída pak byla umístěna na pracovišti Tučapy 71, kde bylo 
zapsáno 19 dětí. K 31. 12. tak bylo ve školce zapsáno celkem 218 dětí.  

 

Mateřská škola, Holešov, Masarykova 636, 

Ředitelkou byla Jaroslava Turoňová. 

V roce 2012 školku navštěvovalo 106 dětí, z toho 56 v budově v Masarykově ulici a 50 na 
odloučeném pracovišti v Žopích. Ve školce pracovalo sedm učitelek, včetně vedení, a čtyři 
provozní zaměstnanci. V březnu byla oceněna Radou města Holešova za svou práci učitelka 
Jana Lužíková. V průběhu roku byla provedena oprava plotu školní zahrady v MŠ Žopy a 
zřízeno parkoviště pro MŠ. Děti se účastnily celé řady akcí. Byly mezi nimi Děti v pohybu, 
besedy v městské knihovně, Nulté školičky na I. a II. ZŠ, mažoretky, koncerty v ZUŠ, 
angličtina, zápis do MŠ, zobcová flétna, městská olympiáda MŠ, vítání občánků v Žopích, 
výlet na hrad Lukov či celodenní výlet do Kroměříže s předškolními dětmi. Většina akcí 
probíhala za účasti a spolupráce rodičů dětí. Jednalo se o podzimní výlet, Jablíčkový týden, 
Zahradní slavnosti, Dýňování, vánoční vystoupení u stromečku, karneval, Koblihový den, 
Divadelní dny, vynášení Moreny, oslavu Dne Země, pálení čarodějnic, turisticko–ekologické 
vycházky, vystoupení pro maminky a rozloučení s předškoláky. V roce 2012 oslavila škola 
50. výročí otevření MŠ Masarykova a 30. výročí otevření MŠ Žopy. Oslav se zúčastnili 
zástupci města Holešova, bývalé ředitelky a učitelky, které dříve v mateřské škole působily. 
Děti hostům předvedly vystoupení v hanáckých krojích. U příležitosti tohoto výročí byl vydán 
bulletin o historii a současnosti mateřské školy. 
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Mateřská škola, Holešov, Grohova 1392 

Ředitelkou byla Bc. Alena Kotoučková. 

V budově školy se nacházely 4 třídy a zmodernizovaná školní kuchyně. Ke škole patřila i 
jedna třída MŠ umístěná v Dobroticích. Pracovalo zde devět učitelek a sedm dalších 
zaměstnanců, z toho tři provozní zaměstnanci a čtyři zaměstnanci jídelny. Na odloučeném 
pracovišti v  Dobroticích pracovali dvě učitelky a dva další pracovníci. K vybavení školky 
patřila v roce 2012 počítačová centra, interaktivní tabule s výukovými programy pro 
předškolní věk. S dětmi v průběhu roku učitelky vytvářely společně například i třídní 
fotokroniky, které si pak na PC prohlížely. Ve školce rozvíjeli i v průběhu roku 20012 
dlouholetý program s názvem „Mateřská škola podporující zdraví“. Cílem programu bylo 
rozvíjet zájem a životní postoje každého dítěte tak, aby odpovědnost ke zdraví svému, 
druhých i přírody patřila mezi jeho celoživotní priority. Součástí programu byly i další 
aktivity a zájmové činnosti, mezi které například patřily činnosti poznáváme své město, jeho 
historii i umění, seznamujeme se s okolím, problematikou ochrany přírody. Děti se mohly 
dále zapojit do pískání na flétnu, práce s keramickou hlínou, osvojit si výtvarné techniky či 
základy lidových řemesel. Měly k dispozici vlastní vypalovací pec a potřebné materiály. Pro 
rozvíjení pohybové aktivity mohly navštěvovat plavání a tělocvičnu. 

 

1. Základní škola Holešov 

Ředitelkou byla Mgr. Jarmila Růžičková. 

Zástupci ředitele byli Mgr. Petr Oral a Mgr. Jarmila Hanáčková. Ve škole bylo 
zaměstnáno 38 učitelů, pět vychovatelek, dvě asistentky pedagoga a devět správních 
zaměstnanců. Žáci byli umístěni v 25 třídách.  Ze školy odešli Ing. Bc. Silvie  Dlabajová a 
Mgr. Vladimír Drápal z důvodu snižování počtu tříd na druhém stupni. V průběhu roku 
došlo jen k menším stavebním úpravám. Byla opravena krytina podlahy ve sborovně I. stupně 
ve staré budově a osvětlení v tělocvičně v nové budově a osvětlení na chodbě v přízemí staré 
budovy.  Řemeslníci vyčistili vzduchotechniku v tělocvičně nové budovy a také ji vymalovali. 
Škola se stala partnerem Základní školy UNESCO Uherské Hradiště v projektu financovaném 
z ESF s názvem Rovné příležitosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
mimořádně nadaných na ZŠ UNESCO v Uherském Hradišti. V rámci Dne učitelů byly 
oceněny za pedagogickou činnost Mgr. Ivana Svačinová, Mgr. Dagmar Křenková, Mgr. 
Jana Sabová a Mgr. Jana Polaštíková. K největším žákovským úspěchům patřilo 1. místo 
chlapců a druhé místo dívek v okresní soutěži ve šplhu. V okresním kole matematické soutěže 
Klokan získala Nikol Guľová v kategorii Cvrček a Jana Trdlicová a Jiří Orálek v kategorii 
Kadet 1. - 2. místo. V pěvecké okresní soutěži O hostýnskou píšťaličku získala v I. kategorii 
Lucie Šlechtová 1. místo a Kristýna Háblová 2. místo a ve II. kategorii Simona Šlechtová 
1. místo. 
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2. Základní škola Holešov 

Ředitelkou byla Mgr. Drahomíra Konvalinková. 

Ve školním roce 2011/ 2012 školu navštěvovalo 196 žáků. Do první třídy nastoupilo v září 
2012 osmnáct žáků, z toho 7 děvčat a 11 chlapců. Vyučování probíhalo v 9 třídách, ve škole 
působilo 18 pedagogických pracovníků, v ekonomickém úseku pracovaly 2 zaměstnankyně a 
v provozním 3 zaměstnanci. Při škole pracovala Sdružení rodičů a přátel dětí a Školská rada. 
Mezi velmi zdařilé akce roku 2012 patřil lyžařský výcvikový kurz či zahraniční ozdravný 
pobyt dětí u moře ve Španělsku. V rámci jednotlivých tříd se uskutečnilo mnoho projektů, 
exkurzí a kulturních akcí. Velkým přínosem byla pestrá nabídka kroužků, aktivit a v co 
největší míře byl využíván školní klub. Škola také organizovala pravidelně návštěvy 
Městského divadla Zlín. Největší akcí školy ve spolupráci s občanským sdružením SRPD byl 
únorový ples 2. Základní školy v prostorách holešovského zámku. Škola disponovala v roce 
2012 dvěma počítačovými učebnami. Většina pracoven byla vybavena moderní audiovizuální 
technikou. V průběhu hlavních prázdnin byly třídy a ostatní prostory opraveny, byly 
provedeny nátěry poškozených stěn a vstupních dveří. Dále došlo k opravě oplocení, čištění 
okapů a sanaci omítek. Odborné učebny byly vybaveny počítači pro výuku informatiky, byly 
zakoupeny notebooky pro tvorbu digitálních učebních materiálů a interaktivní tabule. 

 

3. Základní škola Holešov 

Ředitelkou byla Mgr. Jitka Heryánová. 

Zástupci ředitelky byli Mgr. Ivo Junášek a Mgr. Gabriela Kovářová. Ve škole pracovalo 
32 pedagogických pracovníků, 4 vychovatelky školní družiny, 2 asistentky pedagoga, 8 
správních zaměstnanců + 1 údržbář, 9 pracovnic školní jídelny a 2 správci hřiště. Na prvním 
stupni bylo třináct tříd, na druhém devět, ve školní družině byla čtyři oddělení. V roce 2012 
byla vyměněna vzduchotechnika a rekonstruována střecha ve školním bazénu. 
K nejvýznamnějším školním akcím v průběhu roku 2012 patřily Jarní den řemesel, tradiční 
Den pro zdraví, Jarní koncert pěveckého sboru Plamínek a Rosnička pro rodiče a veřejnost, 
ozdravný pobyt pro žáky v Řecku, školní tábor v Rajnochovicích, projekt Bezpečná škola, 
předvánoční jarmark a den otevřených dveří či vánoční koncert pěveckého sboru Plamínek a 
jeho družebního sboru Broučci z Valašského Meziříčí. Právě sbor Plamínek získal „Zlaté 
pásmo“ v krajské soutěži a postoupil na celostátní přehlídku v Uničově. Nejlepší z oceněných 
žáků v různých soutěžích byla v roce 2012 Adriana Hendrychová, která získala 1. místo v 
okresním kole matematické Pythagoriády.  

Dne 7. června 2012 bylo vedení školy seznámeno s výsledky hygienického měření ze dne 30. 
března 2012. Měření bylo provedeno krajskou hygienickou stanicí ve Zlíně na pokyn MŠMT. 
Jeho cílem bylo prověřit budovy školských zařízení postavené v 70. letech 20. století. V 
těchto budovách bylo předpokládáno použití tzv. „bolatického  panelu“, ve kterém se údajně 
vyskytoval azbest.  Výsledek měření na deseti místech ve škole potvrdil pouze v jednom 
měřeném místě podlimitní výskyt azbestu. Nadlimitní hodnoty minerálních vláken sádrovce 
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se objevily v sedmi měřených místnostech a krajskou hygienickou stanicí byla doporučena 
důkladná očista celé školy.  Po jednání se zřizovatelem školy bylo v termínu 25. - 29. června 
2012 vyhlášeno pětidenní ředitelské volno. Žákům začaly prázdniny o týden dříve a 
zaměstnanci školy se pustili do úklidu školy.  Třídy, ve kterých byly hodnoty naměřeny, 
dostaly zvláštní režim a vše se v nich navíc muselo ošetřit přípravkem na bázi alkoholu. Tyto 
třídy se také musely čistit až nakonec. Zaměstnanci strávili na tomto velkém úklidu nejen 
poslední týden června, ale rovněž první, případně druhý týden v červenci. Kontrolní měření se 
uskutečnilo již ve druhé polovině července. Výsledky byly výborné, podle hodnocení patřily 
mezi nejlepší výsledky kontrolních měření po provedených doporučených zásazích a 
úklidech.  

 

Středisko volného času, příspěvková organizace 

Ředitelkou byla Mgr. Jarmila Vaclachová. 

Ve školním roce 2011/2012 pracovalo v SVČ–TYMY 13 pracovníků, z toho 5 pedagogických 
a 26 externích spolupracovníků. Ve středisku bylo 66 zájmových útvarů, z toho 56 pro děti a 
mládež, a pracovníci TYMY dojížděli také do sedmnácti základních škol v okolních obcích. 
V kroužcích bylo zapsáno 898 účastníků, z toho 692 dětí a mládeže. V průběhu roku proběhlo 
529 akcí a navštívilo je celkem 29 938 účastníků. TYMY uspořádalo 22 táborů, z toho 12 
příměstských. Tábory prošlo 332 účastníků. 

K nejvýznamnějším akcím patřily Šmoulí karneval, Dívka roku 2012, Holešovský talent 
2012, Miss kvítek, Miss poupě, Noc s Andersenem, Přišlo jaro do vsi, poznávací zájezd do 
Holandska, Všetulská hůlka 2012, Taneční show 2012, Den Evropy, Folklorní odpoledne, Na 
kolo jen s přilbou, sraz mateřských školek, Matičce a 9. narozeniny TYMY, celoměstský den 
dětí, olympiáda mateřských škol, běh Zámecká 5, Štěstí Květy Fialové, Zahradní slavnost, 
loučení s prázdninami, Den bez aut, Běh za svatým Václavem, koncert Evy a Vaška, 
Všetulský jarmark, Běh do schodů, Slavnost broučků, O všetulskou lentilku, Všetulské 
dostavník, Sedmikvítek – finále taneční soutěže, Vánoce na Hané a Valašsku, Vánoční 
pohlazení. Novinkami v zájmových činnostech byly atletika, jumping trampolínky, 
muzikoterapie, pidilidi a kurz žonglování. 

V průběhu léta se konaly ve stanovém táboru Podhradní Lhota pobyty s názvem Indiánské 
léto pokračuje, Léto s tancem a Ateliér v přírodě. Chatový tábor v Horní Bečvě hostil dětské 
pobyty Taneční léto, Léto na koni, Čáry máry, Výtvarné dobrodrůžo, Beskydská olympiáda a 
Muzikoterapie pro dospělé. Konaly se i příměstské tábory pod názvem Holešovský sporťák 
2012, Barevné prázdniny, Putování za Jednorožcem, Vykutálený tábor, Tábor přes objektiv, 
Pohádkové divadlo, Léto s mičudou 1. a 2., Hannah Montana, U nás v TYMY. Středisko také 
uspořádalo ozdravné pobyty u moře v Chorvatsku a Itálii. V roce 2012 středisko 
spolupracovalo s Centrem pro seniory Holešov, kde se uskutečnila vystoupení dětí k různým 
příležitostem a konal se také první ročník Běhu do schodů.  
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3. Jiné školské příspěvkové organizace v Holešově 
  
 

Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov 

Řediteli byli Mgr. Blažena Kubíčková a PaedDr. Zdeněk Janalík. 

V průběhu roku 2012 došlo k výměně ve vedení školy. Dosavadní ředitelka Mgr. Blažena 
Kubíčková se stala ředitelkou Tauferovy odborné školy veterinární v Kroměříži. Na místo 
ředitele gymnázia se od nového školního roku po šesti letech vrátil PaedDr. Zdeněk Janalík, 
který do té doby zastával místo starosty města Holešova.  V 16 třídách studovalo 455 žáků, 
z toho 233 na osmiletém gymnáziu a 222 na čtyřletém. Na gymnáziu působilo 37 
pedagogických pracovníků, z toho 23 žen. Škola dále zaměstnávala jedenáct 
nepedagogických pracovníků. V roce 2012 se na gymnázium hlásilo 108 zájemců, přijato 
bylo 62 studentů.  Studium naopak ukončilo v maturitních ročnících 80 studentů, z toho 31 
prospělo s vyznamenáním. Všichni maturanti si podali přihlášky na vysoké školy. Největší 
zájem projevili žáci o obory na ekonomických, lékařských, filozofických, přírodovědeckých  
a pedagogických fakultách, na VUT a fakultách sociálních studií. Počet přijatých žáků na 
vysoké školy a vyšší odborné školy byl na čtyřletém studiu přes 97 procent, na osmiletém 
studiu byli přijati všichni maturanti. Ve školním roce 2011/2012 žáci reprezentovali školu v 
okresních, krajských i celostátních odborných soutěžích, olympiádách, středoškolské odborné 
činnosti a uměleckých přehlídkách, kde byly zastoupeny všechny vyučovací předměty. 
Preventivní program holešovského gymnázia pro školní rok 2011/2012 měl název Pomáhat 
znamená poznávat. Tento program byl zaměřen na poznávání různých skupin občanů. Jeho 
součástí byla výchova ke zdraví, protidrogová výchova, základy první pomoci, sexuální 
výchova, péče o handicapované a nemocné lidi a o seniory. Ve škole probíhal dlouhodobě 
tzv. Peer program či Program proti šikanování. Škola rovněž organizovala v průběhu roku 
celou řadu akcí.  Gymnázium bylo například administrátorem všech sportovních soutěží ve 
Zlínském kraji. K nejviditelnějším akcím patřily dny otevřených dveří, Evropský den jazyků 
za účasti škol Holešovska, ples gymnázia, majáles, vernisáž a výstava výtvarných prací žáků 
školy v Městské knihovně v Holešově, vánoční koncert pro veřejnost, organizace 
Květinového dne, Srdíčkového dne, Červené stužky, sdružení Samari – dlouhodobá péče o 
důchodce v Centru pro seniory Holešov a řada dalších aktivit. Dne 5. 12. 2012 byla 
podepsána  mezi Gymnáziem Ladislava Jaroše Holešov a Přírodovědeckou fakultou 
Univerzity Palackého v Olomouci dohoda o spolupráci. 

 

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 
MV a PČR. Ve školním roce 2011/2012 bylo přijato 32 uchazečů do 1. ročníku a 41 uchazečů 
do 2. ročníku. Absolutorium probíhalo ve dnech 11. a 12. června 2012. Zkoušku úspěšně 
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vykonalo 24 studentů. Celkově 6 studentů prospělo s vyznamenáním a 18 prospělo. Dne 13. 
června 2012 se v sala terreně holešovského zámku uskutečnilo předávání vysvědčení o 
absolutoriu a diplomů absolventům vyšší odborné školy. Součástí slavnostního aktu bylo 
ocenění nejlepšího studenta vyšší odborné školy. Za výborné studijní výsledky v průběhu 
studia a výsledky dosažené u absolutoria udělil ředitel školy čestnou medaili školy nprap. 
Petru Dvořákovi. Holešovská policejní škola byla jedinou státní školou, která poskytovala 
maturitní vzdělávání v oboru bezpečnostně právní činnost. Přijímacího řízení se v roce 2012 
zúčastnilo 303 uchazečů, do 1. ročníku bylo přijato 88 žáků. Ve školním roce 2011/2012 
studovalo v rámci speciálního programu na střední škole také 53 žáků z 15 národnostních 
menšin a v tomto roce také maturovalo prvních 12 žáků z národnostních menšin. Vzhledem k 
pozastavenému náboru nových policistů nebylo ve školním roce 2011/2012 otevřeno studium 
základní odborné přípravy. Na významu nabývaly specializační kurzy pro policisty, např. 
jazykové kurzy, kurzy pro odstřelovače, kurzy pro službu kriminální policie a vyšetřování, 
kurzy informačních technologií a kvalifikační kurzy pro policisty územních odborů služby 
pořádkové policie. Škola rovněž jako jediná policejní škola v ČR prováděla vzdělávání 
policistů a občanských zaměstnanců MV v problematice pobytu cizinců na území ČR.  Dne 
24. května uspořádala škola za podpory města Holešova prezentační akci v prostorách 
zámecké zahrady v Holešově s názvem Den Policie ČR 2012. Akce byla určena žákům a 
studentům škol holešovského regionu a veřejnosti. Program kromě předmětových oddělení 
školy zabezpečovaly také vybrané výkonné útvary PČR. Ke spolupráci byla přizvána 
Vojenské policie Olomouc a jednotky Integrovaného záchranného systému. Zaměstnanci 
školy se podíleli na zabezpečení preventivně výchovných aktivit v rámci BESIP. Žáci školy 
spolupracovali s Charitou a Centrem pro seniory Holešov. Významnou akcí byla také podpora 
školy při organizování sportovní události v Holešově – Bike maraton Drásal. V dubnu 2012 
byla škola oceněna za nejlepší preventivní program v rámci středních škol Zlínského kraje. 
Ocenění převzal zástupce ředitele - vedoucí kanceláře ředitele plk. Ing. Andrej Rohál, Ph.D., 
a metodička prevence pplk. Mgr. Eva Vichlendová. Součástí ocenění byla i pamětní medaile 
hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka za kvalitní prevenci rizikového 
chování. V červenci 2012 byla pplk. Mgr. Eva Vichlendová oceněna polskou medailí  Za 
zaslugi Dla Policji - stupně bronzová za rozvoj mezinárodní spolupráce. V březnu 2012 
proběhl první kurz českého jazyka pro bavorskou policii. 

 

Odborné učiliště a Základní škola praktická Holešov 

Ředitelem byl Mgr. Miroslav Logaj. 

Škola i v roce 2012 plnila své cíle a stanovené priority, tj. poskytovat 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 se připravovat na své povolání na SOU či jiné střední škole. Ve školním roce 2011 - 
2012 nebyl opět vyučován učební obor šití oděvů pro nezájem uchazečů, což souviselo s 
aktuální situací na trhu s textilním zbožím. Nosnými učebními obory byly stravovací a 
ubytovací služby, prodavačské práce a pečovatelské služby. Učební obory potravinářská 
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výroba a zahradnické práce se ani ve školním roce 2011 - 2012 nepodařilo otevřít z důvodu 
nezájmu uchazečů. Ve škole pracovalo 16 pedagogů a 9 nepedagogických pracovníků. Pro 
školní rok 2012/2013 bylo přijato celkem 61 studentů.  Závěrečné zkoušky konalo 44 žáků, 
42 z nich úspěšně, 2 žáci vykonali písemnou zkoušku až v dalším termínu. 

 

Základní umělecká škola F. X. Richtera Holešov 

Ředitelem byl PhDr. Jaroslav Zámečník. 

Výuka žáků byla realizována jak v hlavní budově školy v ulici Petra Bezruče 675, tak na 
odloučených pracovištích v Kostelci u Holešova, Prusinovicích a Žeranovicích v budovách 
tamních základních škol. Žáci i pedagogové se pravidelně a aktivně zapojovali do kulturního 
dění ve městě. Ve čtvrtek 24. května proběhly ve velkém sále holešovského zámku 
nejdůležitější koncerty základní umělecké školy. Přes 140 účinkujících žáků předvedlo 
v nejrůznějších souborových i sólových uskupeních své umění v dopoledních výchovných 
koncertech pro žáky mateřských a základních škol, podvečerní koncert byl pak určen rodičům 
i široké veřejnosti města. Souběžně probíhající akcí byla i výstava výtvarného oboru v 
přízemí kina Svět. Další z akcí pořádaných ZUŠ Holešov byla bubenická show, která se 
konala 14. června v zámeckém parku, večer se pak konal jubilejní Muzikálový večer 
v zámeckém New Drive Clubu. Vystoupení tanečního oddělení v projektu nazvaném 
Studánka Rubínka se konalo 16. června v kině Svět Holešov. Na tomtéž místě se konal ve 
čtvrtek 21. června koncert souborů ZUŠ Holešov a ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm. Zápis do 
Základní umělecké školy F. X. Richtera Holešov se konal 13. - 14. června 2012. Současně se 
ve škole konal den otevřených dveří. Další zvýšená prezentace školy na veřejnosti gradovala 
před Vánocemi. V úterý 4. prosince se uskutečnil v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
Adventní koncert učitelů ZUŠ. Dvanáctého prosince se v sále ZUŠ představili malí flétnisté, o 
den později následoval Adventní koncert žáků ZUŠ v zámecké sala terreně. Ve čtvrtek 20. 
prosince se v pořadu Vánoční zastavení představili v sále kina Svět žáci tanečního oddělení.  

 

Střední škola nábytkářská a obchodní v Bystřici pod Hostýnem 

Od 1. 1. 2012 byla k této škole připojena i Střední odborná škola Holešov, která působila 
v Holešově v Pivovarské ulici č. p. 1419. Výuka v Holešově již pod novou hlavičkou 
probíhala ještě do 30. 6. 2012.  Od 1. 9. 2012 již výuka probíhala v Bystřici pod Hostýnem. O 
sloučení rozhodlo Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 21. 9. 2011. Ředitel Střední odborné 
školy Holešov PhDr. Mojmír Šemnický nastoupil již od 1. 8. 2011 na místo ředitele Obchodní 
akademie Kroměříž. 
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V červnu se konala v zámku vernisáž výstavy světoznámého fotografa Jana Saudka. 
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VIII. Kultura, památky a církve 
 

1. Kultura 
 

Městské kulturní středisko Holešov (MKS)  

Ředitelem byl Mgr. Pavel Chmelík. 

Zástupkyní ředitele MKS byla Lenka Hasníková. V průběhu roku se vedle tradičních 
kulturních akcí vystřídaly v Holešově i největší hvězdy české popkultury. K nejpopulárnějším 
pochopitelně patřil Karel Gott. V rámci Holešovské regaty, na kterou do zámecké zahrady 
přijelo osm tisíc diváků, zase zpíval rovněž zlatý slavík Tomáš Klus a vystoupila zde celá 
řada dalších populárních českých hudebních skupin.   

 

Vybrané kulturní akce v roce 2012 

Rok začal jako obvykle tradičním novoročním ohňostrojem v neděli po Novém roce 
v zámecké zahradě, který však provázela nepřízeň počasí, a dokonce déšť. 

Tradiční novoroční koncert Holešovského komorního orchestru s následnou číší vína, na 
kterou přítomné pozval starosta města Zdeněk Janalík, se konal v sobotu 14. ledna večer v 
holešovském zámku. Atraktivní hudební program byl obohacen o taneční „valčíkové“ vstupy, 
které byly v noblesní choreografii Ireny Salvadori. Účinkovali tanečníci z Kroměříže. 

Pro mnohé z návštěvníků bylo vrcholem lednového Reprezentačního plesu města 
Holešova vystoupení stálice české populární hudby Michala Davida. Moderátor večera 
Jan Čenský zpěváka uvedl na pódiu ve 22 hodin. Většinu večera se však v hlavním sále 
starala o zábavu populární regionální kapela Show band.  

Zámecký a divadelní ples, který zorganizovaly společnost Castellum, soubor Divadla 6. 
května, Technické služby Holešov a Tepelné hospodářství Holešov, se nesl ve stylu 60. let. 
Hudební doprovod obstaraly kapely Showband a Podjezd. 

Florbalový ples se konal 3. února v internátu A holešovské policejní školy. O zábavu se 
postarali kapela Rytmix, taneční country skupina Violet z Lechotic a moderátor Dalibor 
Šmakal. 

Tradičně nejnavštěvovanější se stal ples 2. Základní školy. Na zámku se konal druhou 
únorovou sobotu a přišlo na něj 600 lidí. Vystoupily Holešovské mažoretky, taneční pár 
Monika Zapletalová - Martin Dubický z kroměřížského klubu Gradace a talentovaná 
zpěvačka Martina Zapletalová.  O hudbu se staraly kapela Pension – Expo, A-Z Band a 
diskotéka Jardy „Čapsona“ Čápka. 
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Světoznámou operu W. A. Mozarta Figarova svatba nastudovali posluchači 
Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž spolu s Moravským divadlem Olomouc a s 
velkým úspěchem uvedli ve středu 15. února ve velkém sále holešovského zámku. 
Představení dirigoval Viktor Kozán. 

Zahajovací koncert koncertního turné legendární undergroundové skupiny Plastic People of 
The Universe společně s formací Půlnoc potěšil v zámeckém New Drive Clubu 1. března více 
než stovku diváků, a to převážně z řad dlouholetých příznivců tohoto žánru. 

Talichův komorní orchestr a jeho cikánské melodie sklidily zasloužený úspěch ve 
velkém sále holešovského zámku 15. března. 

Velký ohlas vyvolal Svatební a společenský veletrh, který proběhl v holešovském zámku v 
sobotu 17. března. Pozornost připoutala jak spousta stánků s kosmetikou a módou, tak velká 
módní show, kde nechyběla ani „misska“ Eliška Bučková. V rámci celodenního „maratonu“ 
zazpívala také Gabriela Gunčíková. 

Jedním z pokladů světové duchovní hudby je slavná skladba rakouského skladatele 
Josepha Haydna Stabat Mater, kterou si pro koncert o Velikonoční neděli zvolila dvě 
spolupracující holešovská hudební uskupení - Holešovský chrámový sbor se 
sbormistrem Janem Kotasem a Holešovský komorní orchestr s uměleckým vedoucím 
Ivo Kurečkou. Koncert se konal v kostele Nanebevzetí Panny Marie. 

Jedno z nejreprezentativnějších děl skladatele Jana Dismase Zelenky - svatební kantáty Il 
Diamante - přinesl program, který proběhl ve čtvrtek 26. dubna ve velkém sále holešovského 
zámku. Koncert nabídl barokní dílo Jana Dismase Zelenky Ensémble Inégal za řízení Adama 
Viktory. O pěvecké party se postarali španělský kontratenorista Carlos Mena a české pěvkyně 
Hana Blažíková, Gabriela Erbenová a Marie Fajtová. Koncert, který zazněl pouze dvakrát - 
v Holešově a o dva dny později na festivalu v belgickém Gentu - byl natočen Českým 
rozhlasem Praha pro Evropskou vysílací unii. 

V sobotu 5. května se uskutečnil v zámecké zahradě 3. ročník Folklorního odpoledne. 
Akce se konala v rámci oslav Dnů města Holešova. 

Potlesk vestoje následoval po vystoupení zpěvačky a houslistky Ivy Bittové a Škampova 
kvarteta, které proběhlo v neděli 6. května ve velkém sále holešovského zámku. 

Sedmasedmdesát fotografických obrazů Jana Saudka bylo k vidění od 6. června ve 
velkém sále holešovského zámku. Reprezentativní výstavu jednoho z nejlepších 
fotografů světa připravilo Městské kulturní středisko k Saudkovým 77. narozeninám. 
Výstavu zahájila vernisáž, které vévodily velmi spoře oblečené modelky. 

Pestrý program druhého ročníku Holešovské regaty 2012 přilákal v červnu do zámecké 
zahrady rekordní počet osmi tisíc návštěvníků. V průběhu odpoledne a večera se na pódiu 
vystřídaly hudební hvězdy - skupina Čechomor, Tomáš Klus, MIG 21 a řada dalších. Bohatý 
byl rovněž doprovodný program - soutěž netradičních plavidel, přejezd přes vodní lávku či 
nejrůznější dětské atrakce. Do oblíbeného Mistrovství Holešova (a světa) v přejezdu vodní 
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lávky se přihlásilo 30 soutěžících. Z 19 plavidel získala od poroty nejvíce hlasů požární 
stříkačka Máňa.  

Slavnostní vernisáž výstavy obrazů Josefa Lady se konala v úterý 12. června 
v holešovském zámku a setkala se s mimořádným zájmem veřejnosti. Akce se zúčastnil 
kromě jiného Ladův vnuk Josef Lada a oblíbený komik a herec Josef Dvořák. Součástí 
vernisáže bylo několik písniček v podání Pošumavské dudácké kapely ze Strakonic 
řízené Tomášem Spurným. Výstava s názvem Josef Lada Holešov 2012 trvala do konce 
září a byl k ní vydán i obsáhlý katalog. 

V červenci bylo slavnostně otevřeno Muzeum kovářství v Zemanově kovárně na Holajce.  

Od 3. do 12. srpna se uskutečnil v holešovském zámku jubilejní 10. ročník hudebního 
workshopu pod názvem Letní škola barokní hudby, který byl určen mladým hudebním 
profesionálům. Studenti a absolventi středních a vysokých uměleckých škol zde měli 
možnost prohloubit a rozšířit své znalosti hudby. 

Bohatý program nabídl v pořadí již 12. ročník festivalu Týden židovské kultury, který byl 
odstartován v neděli 12. srpna a trval do soboty 18. srpna. Po celý týden program probíhal 
v Šachově synagoze, kině Svět a v prostorách holešovského zámku. 

V září se konala hlavní část v pořadí už třetího ročníku hudebního festivalu Musica 
Holešov. Ve čtvrtek 20. září zahrála ve velkém sále Pražská komorní filharmonie, v 
pátek 21. září vystoupili rovněž ve velkém sále holešovského zámku na jednom koncertě 
Pavel Šporcl, Petr Špaček a Karel Košárek, v sobotu 22. září byl uveden hudebně-
baletní projekt Král slunce a v neděli 23. září vystoupila v zámecké sala terreně za 
doprovodu Karla Košárka legendární umělkyně Soňa Červená. 

Tradiční souhrnná výstava obrazů, grafik, plastik, užitého umění i fotografií holešovských 
výtvarníků s názvem Letní iluze 10 začala v úterý 11. září v prostorách holešovského zámku. 
V rámci vernisáže zazpívala Květa Karafiátová, kterou doprovodil Jiří Kuhl. Výstava trvala 
do 28. října. 

Známá a oblíbená pěvecká dvojice Eva a Vašek zazpívala v pátek 5. října ve společenské 
hale Střediska volného času TYMY. 

Festival outdoorových filmů se uskutečnil v zámeckém New Drive Clubu od 19. do 21. října. 

Populární bratři Ebenové vystoupili 22. listopadu ve velkém zámeckém sále v rámci 
podzimní části třetího ročníku festivalu Musica Holešov. 

Takřka zaplněný velký sál holešovského zámku byl v neděli 28. října svědkem mimořádně 
úspěšného koncertu Moravských dětí s názvem Koncert pro Holešov a s podtitulem Španělské 
variace. 

Odpolední setkání s oblíbenou herečkou Naďou Konvalinkovou se uskutečnilo v pondělí 
12. listopadu od 14 hodin v divadélku TYMY ve Všetulích. 
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V sobotu 10. listopadu nabídl zámecký New Drive Club v pořadí už 13. ročník festivalu 
Bluesový podzimek. Vystoupily tuzemské i zahraničních kapely  - Red House, Moreland and 
Arbuckle, Beňa a Radvanyi, Tony Blues Band se zpěvačkou Kaitou Brown či  Moreland and 
Arbuck. 

Adventní koncert se uskutečnil v kostele sv. Anny v pátek 7. prosince večer. V rámci 
programu vystoupil Holešovský komorní orchestr s Malou noční hudbu od W. A. Mozarta, 
Holešovský chrámový sbor a flétnistky Anna Pitrová a Petra Bradáčová. 

V sobotu 1. prosince se konaly tradiční hojně navštěvované vánoční trhy na náměstí Dr. E. 
Beneše. Bohatý kulturní program připravilo Městské kulturní středisko, vystoupili dětský 
folklorní soubor Zrníčko, Banana Vox, dramatický kroužek 3. Základní školy a herci 
holešovského D6K.  Ke slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu došlo v 17 hodin. 

Pohodové swingové písničky i jazzové evergreeny zazněly na předvánočním koncertě, 
který připravil pro své publikum ve čtvrtek 20. prosince v sále kina Svět v Holešově Big 
Band Holešov. Orchestr řídil tradičně Josef Hájek a v roli hvězdného hosta se představil 
trombonista a zpěvák Josef „Bažík“ Pavelka. 

Holešovský komorní orchestr a Holešovský chrámový sbor vystoupily v rámci vánočního 
koncertu v kostele Nanebevzetí Panny Marie 25. prosince. Hlavním bodem programu byla 
Česká vánoční mše koledová Karla Hradila. 

Vánočně laděný repertoár zazněl na koncertě v přeplněném kostele Nanebevzetí Panny 
Marie ve středu 26. prosince.  V roli interpretů se představily Holešovský pěvecký sbor 
Moravské děti pod vedením Lenky Poláškové a pěvecký sbor 3. ZŠ Holešov Plamínek. 

 

 

Městská knihovna Holešov 

Vedoucí byla Irena Železná. 

Nejdůležitější událostí roku 2012 se pro zaměstnance knihovny, ale především pro uživatele 
stalo rozšíření prostor knihovny. Po přestěhování Městského informačního centra na zámek 
získala knihovna i přízemí, kde bylo přestěhováno z druhého patra dětské oddělení. V 
uvolněných prostorách ve druhém patře vznikly potřebné skladové prostory. Knihovna byla 
proto z důvodu stěhování v době od 10. do 13. dubna 2012 uzavřena. Nové prostory se staly 
přístupnější, např. rodiče s kočárky mohli zajet přímo až do knihovny. Tento zájem se odrazil 
i v nárůstu registrovaných uživatelů do 15 let. Následovalo i rozšíření otevírací doby. Dětské 
oddělení s čítárnou bylo otevřeno každý den a od 21. dubna 2012 byl v tomto oddělení 
zahájen i sobotní dopolední provoz (8.00-11.00 hod.). 

V knihovně byli k 31. 12. 2012 zaměstnáni tito zaměstnanci: Bc. Irena Železná (vedoucí 
knihovny), Miroslava Barotová, Libuše Bátrlová, Sabina Dorazínová. Podle potřeby 
pracovnice vykonávaly práci i na jiných odděleních knihovny nebo na kulturních akcích 
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pořádaných Městským kulturním střediskem Holešov (např. na zámku). Pracovníci na 
pobočkách: Josef Bláha (Žopy), Jana Kalavská (Količín), Eva Pešková (Novosady), 
Miroslava Ponížilová (Tučapy), Dana Šimčíková (Dobrotice). 

V roce 2012 knihovna získala od Nadace SYNOT v rámci Kulturního a církevního grantu 
Děti-kultura-sport 5 000 Kč na vybavení nově zřízeného oddělení pro děti a mládež. V červnu 
v knihovně realizovali projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, jehož cílem byl rozvoj 
čtenářských návyků žáků již od prvních ročníků školní docházky. V zámecké sala terreně 
proběhlo historicky první pasování prvňáčků na čtenáře. Za přítomnosti učitelek, rodinných 
příslušníků a herce Josefa Dvořáka s manželkou bylo hrabětem Rottalem slavnostně pasováno 
celkem 99 prvňáčků ze tří holešovských základních škol a ze ZŠ Přílepy. I v roce 2012 byla 
naše knihovna zapojena do projektu Česká knihovna. 

Na základě smlouvy uzavřené s Knihovnou Kroměřížska o regionálních službách holešovská 
knihovna zajišťovala odborné knihovnické práce pro 17 obecních knihoven: Bořenovice, 
Horní Lapač, Jankovice, Kostelec u Holešova, Lechotice, Ludslavice, Martinice, Míškovice, 
Němčice, Pacetluky, Prusinovice, Přílepy, Roštění, Rymice, Třebětice, Zahnašovice a 
Žeranovice. Revize proběhly v knihovnách Jankovice, Ludslavice, Míškovice, Roštění a 
Rymice.  

Celkový přírůstek informačních dokumentů byl v roce 2012 2 165, což bylo o 174 více než v 
roce 2011. Narostl ovšem počet zakoupených knih oproti roku 2011, a to o 449 svazků. 
Vyřazeno bylo celkem 1 292 svazků, především z důvodu obsahové zastaralosti, duplicity a 
opotřebovanosti. K 31. 12. 2012 knihovna vlastnila celkem 117 148 knihovních jednotek. 
Počet celkově registrovaných čtenářů byl 1 853. V oblasti publikační činnosti pracovnice 
knihovny pravidelně přispívaly do regionálního čtrnáctideníku Holešovsko (výročí měsíce, 
knižní novinky, medailonky regionálních osobností, pozvánky, aktuální informace o 
knihovně), příspěvky zasílaly i do dalších regionálních periodik (např. Týdeník Kroměřížska, 
Kroměřížský deník). 

Akce pro veřejnost 

Pro veřejnost bylo v roce 2012 uspořádáno celkem 19 kulturních akcí (přednášky, besedy, 
výstavy, literárně-hudební pořady) a 125 akcí pro děti a mládež (besedy, soutěže, pasování 
prvňáčků na čtenáře aj.). Kulturní akce pro širokou veřejnost se konaly především ve 
spolupráci s Městským muzeem a galerií v Holešově a s Vlastivědným kroužkem v Holešově. 
Nabídku besed pro školy pravidelně využívaly holešovské mateřské školy Sluníčko, Grohova 
a Masarykova, MŠ Martinice, tři holešovské základní školy, ZŠ Přílepy, ZŠ Prusinovice, ZŠ 
Martinice, devět tříd ze školních družin holešovských ZŠ, Základní škola praktická Holešov, 
Gymnázium Ladislava Jaroše. Při pořádání kulturních akcí spolupracovalo hudební i výtvarné 
oddělení Základní umělecké školy F. X. Richtera Holešov. 

Jako dobrovolníci působili v knihovně členové Malého divadla MěK – Mgr. Luděk 
Maňásek, Eva Pešková, JUDr. Jarmila Pokorná, Ing. František Rafaja, Oldřich 
Rektořík a Jiřina Šašková, a také členky hudebního souboru Corda Magico – Nelly Billová, 
Danuše Pospíšilová a Sylvia Šimečková. Všichni bez nároku na honorář připravovali 
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literárně-hudební pořady pro veřejnost a spolupracovali na dalších akcích knihovny, např. 
Noc s Andersenem. Bohatá spolupráce byla i s Vlastivědným kroužkem Holešov, jemuž 
knihovna poskytovala zázemí. Další spolupráce pokračovala s klubem důchodců a Centrem 
pro seniory Holešov (přednášky), se společností Olam-Judaica (přednášky, Týden židovské 
kultury, výroční schůze v prostorách knihovny), s Českou archeologickou společností pro 
Moravu a Slezsko (přednášky), s občanským sdružením Korálky při speciální škole pro děti s 
více vadami v Kroměříži (prodejní výstavky jejich výrobků), s Českým rozhlasem Brno 
(literární soutěž Řekni mi, co čteš), s Hnutím Brontosaurus a s projektem Světluška 
(propagace).  

Výběr z kulturních akcí 

K literární tvorbě holešovského rodáka Jiřího Daehneho: přednáška Doc. PhDr. Libora 
Martinka, Ph.D., ze Slezské univerzity v Opavě, ve které své posluchače seznámil s literární 
tvorbou básníka, pedagoga a výtvarníka Jiřího Daehneho, který se narodil v Holešově a jehož 
osud zavál do slezského Krnova, kde působil jako pedagog na gymnáziu a kde také 
spolupracoval s Liborem Martinkem při vydávání svých básnických sbírek. Přednáška 
potěšila nejen pamětníky, ale přiblížila další regionální literární osobnost mladší generaci (17. 
1. 2012). 

Za norskými fjordy: beseda s cestovatelem Ing. Dušanem Maceškou, který 
prostřednictvím bohaté fotodokumentace přiblížil nejen přírodní zvláštnosti a 
zajímavosti Norska, ale také své  posluchače seznámil s architekturou významných 
skandinávských měst (26. 1. 2012). 

Podvečer s paní Irenou Hejlovou: beseda s paní Irenou Hejlovou ze Zlína, neteří armádního 
generála Karla Janouška (1893-1971), přerovského rodáka, významné osobnosti 
československé vojenské historie, člena prvního i druhého odboje a vězně komunistického 
režimu (9. 2. 2012). 

Doc. PhDr. Vlasta Fialová, CSc. - Tandem bona causa triumphat: přednáška PhDr. 
Česlava Zapletala, bývalého profesora Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově, o Vlastě 
Fialové, přední osobnosti moravské historické vědy, bývalé vedoucí historického 
oddělení Moravského zemského muzea v Brně, holešovské rodačce a čestné občance 
města Holešova. Přednášku doplnil recitací Ing. František Odstrčil a obrazovou 
prezentací Mgr. Libor Sovadina, ředitel ZŠ Fryšták (21. 2. 2012). 

Z historie neprofesionální archeologie na Holešovsku a Bystřicku: přednáška 
neprofesionálního archeologa Dalibora Kolbingera o regionálních osobnostech amatérské 
archeologie, které se významně zapsaly do archeologických výzkumů v nově objevených 
lokalitách na Holešovsku a Bystřicku a tím nemalou měrou přispěly k poznání naší historie 
(8. 3. 2012). 

120. výročí narození Karla Poláčka: literárně-hudební podvečer ke 120. výročí narození 
českého spisovatele Karla Poláčka (1892-1944) připravilo Malé divadlo MěK ve 
spolupráci s komorním souborem Corda Magico (22. 3. 2012). 
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70 let od zničení Nové synagogy v Holešově: přednáška Mgr. Jana Machaly spojená s 
vernisáží stejnojmenné výstavy instalované ve studovně Městské knihovny Holešov zaměřená 
na události, které se odehrály během druhé světové války. Cílem výstavy bylo seznámit 
veřejnost s již neexistujícím objektem Nové synagogy, který tvořil dominantu židovské čtvrti 
v Holešově. A především se snažila popsat přípravy, průběh a následky jejího zničení (požár a 
demolici synagogy zachytil tehdy tajně na amatérský 8mm film občan Antonín Reimer) v 
širších souvislostech dějin moravských Židů a holocaustu (26. 3. - 30. 4. 2012). 

Noc s Andersenem: celorepubliková akce, večer plný dobrodružství, pohádek, soutěží... 
.Již tradičního a oblíbeného nocování v knihovně se zúčastnilo 34 malých dobrodruhů. 
Po registraci a vybrání místa na spaní jsme se i přes nepřízeň počasí přesunuli na místo, 
kde původně stála Nová synagoga, a po jeho obvodu jsme na památku jejího vypálení 
rozsvítili svíčky. Pak následoval přesun do tajemné Šachovy synagogy, kde nám při 
svíčkách paní Bátrlová přečetla židovské pověsti. Poté následovala dobrodružná noční 
cesta na židovský hřbitov. Po návratu do knihovny divadlo Hvizd zahrálo loutkové 
pohádkové představení a na ty, které ještě nepřemohl spánek, čekaly soutěže, noční 
čtení a nad ránem i spánek (30. 3. - 31. 3. 2012). 

Svatý Hostýn – 100 let od korunovace sochy Panny Marie: přednáška Mgr. Petra Cekoty, 
člena Matice svatohostýnské a Olgy Kozlové, autorky knihy Obrazy z dějiny Hostýna, 
zaměřená na akce , které budou doprovázet výročí 100 let od Papežské korunovace sochy P. 
Marie Svatohostýnské v bazilice na významném mariánském poutním místě na Moravě (17. 
4. 2012). 

Nové poznatky o nekomunistickém odboji na Holešovsku: přednáška Ing. Jana 
Dúbravčíka o odbojové skupině Volání hor a partyzánské skupině Horní Lapač působící 
za 2. světové války na Holešovsku (3. 5. 2012). 

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka: – slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře hrabětem 
Janem z Rottalu v sala terreně holešovského zámku (13. a 18. června 2012). 

Propojení země s nebesy: výstava obrazů Michaely Šťastné, fotografií Marie Gallové a 
básní Jany Ledinové ve studovně Městské knihovny Holešov (5. 6. - 31. 8. 2012). 

Dějiny katastrálního úřadu a katastrálního mapování na Holešovsku: přednáška Ing. Františka 
Dvorníka, bývalého ředitele Katastrálního úřadu v Holešově, o  historii katastrálního úřadu a 
katastrálního mapování a o připravované publikaci (25. 9. 2012). 

Co dochovala paměť a Veselé povídky a pohádky: křest knihy vzpomínek regionálního 
autora Tomáše O. Machače, rodáka z Bystřice pod Hostýnem, obohacený zpěvem 
lidových písniček za doprovodu cimbálové muziky Bystřica. 

Týden knihoven – 1. - 7. října 2012: amnestie pro dlužníky, zápisné pro nové uživatele 
zdarma, dny otevřených dveří, literárně-hudební podvečer aj.  

155. výročí narození holešovského kronikáře Eduarda Pecka: literárně-hudební 
podvečer k výročí Eduarda Pecka, vlastivědného pracovníka a sběratele lidových 
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pohádek, autora knihy Okresní hejtmanství Holešovské, připravilo Malé divadlo MěK 
Holešov a hudební soubor Corda Magico (4. 10. 2012). 

Stavební aktivity hraběte Františka Antonína z Rottalu: přednáška Ing. Karla Bartoška u 
příležitosti 250. výročí úmrtí hraběte Františka Antonína z Rottalu konaná v salla terreně 
holešovského zámku (23. 10. 2012). 

Bible včera, dnes a zítra: unikátní putovní výstava v prostorách holešovské knihovny 
věnovaná Bibli – knize knih představila historické české i zahraniční Bible, unikátní 
novodobé vydání Bible v různých formátech a provedeních, Bible pro děti, studijní, 
historické a doplňkové materiály, mapy, CD, DVD. Výstava byla doplněna i Biblemi ze 
soukromých sbírek, přednáškami a výklady, výtvarnými pracemi žáků Základní 
umělecké školy F. X. Richtera Holešov a Praktické školy Holešov, soutěží a zájemci si 
mohli vybrané Bible i zakoupit (29. 10. - 8. 11. 2012). 

Za cizí hříchy: literárně-hudební podvečer ke 150. výročí narození Čeňka Kramoliše (1862-
1949), valašského autora historických románů, který svou knihu „Za cizí hříchy“ věnoval 
městům Holešov a Bystřice pod Hostýnem, místům hlavního děje. Učinkovali Malé divadlo 
MěK a hudební soubor Corda Magico, který své vystoupení doplnil valašskými lidovými 
písničkami (27. 11. 2012). 

3 z temné strany: autorské čtení horrorových příběhů pro dospělé čtenáře regionálním 
spisovatelem Janem Svitákem v prostředí zámeckého New Drive Clubu (6. 12. 2012). 

3 pohledy. Zn. Dobrovolnictví: Jana Karasová, Michaela Ondráčková a Michaela Vyležíková 
z občanského sdružení Skřítek představují prostřednictvím fotografií svou dobrovolnickou 
činnost v zahraničí (27. 12. 2012 - 28. 2. 2013). 

Městské informační centrum (MIC) 

Vedoucí byla Jana Vybíralová. 

Městské informační centrum se přesunulo v roce 2012 z přízemí Městské knihovny na 
náměstí Dr. Edvarda Beneše do přízemí holešovského zámku, kde už fungovala pokladna a 
informační služba zámku. Ve spolupráci s městem Holešov prezentovalo MIC i v roce 2012 
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 
nejvýznamnějších židovských památek na Moravě a sakrální památky v čele s kostelem 
Nanebevzetí P. Marie a s Černou kaplí, ale od roku 2009 se již mohlo pochlubit přístupným 
zámkem a zámeckou zahradou. K propagaci Holešova a celého regionu sloužila 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.   
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Státní svátky a významné dny 

K uctění památky padlých u příležitosti osvobození Holešova se sešli občané, představitelé 
města a holešovských organizací první květnovou neděli odpoledne. Akce se konala v rámci 
Dnů města a zúčastnili se jí také hosté z družebních měst. Při této příležitosti pronesl projev 
starosta města Zdeněk Janalík: „Jako každý rok, tak i v roce 2012 jsme se sešli u památníku 
padlých, abychom uctili památku hrdinů světových válek. Smyslem těchto setkání však 
nemůže být jen vzpomínka na naše spoluobčany, kteří položili své životy za svobodu našeho 
národa, kteří neváhali obětovat to nejcennější, co člověk má, za ideály, na kterých stojí naše 
státnost. Smyslem těchto setkání také musí být i poučení z historie, připomínka a stálé 
uvědomování si příčin vzniku těchto konfliktů. Naše poučení a uvědomění si toho, co bylo 
vždy na počátku, co zapálilo ten plamen nenávisti, agrese a pustošení. Protože pokud 
nebudeme nahlížet na toto setkání i touto optikou, pokud se skutečně nebudeme umět poučit 
z naší dávné i nedávné minulosti, potom budou mít tato naše setkání jen charakter formálního 
aktu, kdy bez naplnění věcného obsahu splníme konvencemi stanovenou povinnost. Již 67 let 
žijeme v naší části světa bez válečného konfliktu a není to samozřejmost. Po velkou část této 
doby byla tato skutečnost vykoupena politikou zastrašování dvou proti sobě stojících 
mocenských bloků.  Dnes jsme si největšími nepřáteli my sami. Ataky na nejnižší pudy 
člověka, vyvolávání zášti a netolerance jsou tím pravým podhoubím pro vznik a šíření 
extremistických hnutí, jsou tou úrodnou půdou pro vzbuzování nepřiměřené agrese v člověku. 
A to, jak se tato agrese uvolňuje, již z historie přece dobře známe. Je proto na nás, vážení 
spoluobčané, abychom byli ochotni a schopni si tyto souvislosti uvědomovat a brát vážně.  Je 
na nás, abychom uměli a dokázali tomuto nebezpečí čelit. Pokud toho budeme schopni, potom 
ti, kterým zde dnes vzdáváme svůj hold, neobětovali své životy zbytečně.“ 

Pietní akt k výročí vzniku samostatného československého státu se konal v neděli 28. října od 
11 hodin u pomníku T. G. Masaryka před holešovským gymnáziem. Akci moderoval vedoucí 
odboru školství a kultury Petr Chvátal.  Věnce a kytice k pomníku položili představitelé 
města a zástupci politických a společenských organizací.  O hudební doprovod se postarala 
Holešovská muzika a s projevem vystoupil nový starosta města Pavel Svoboda. 

Vánoční trhy  

Tradiční vánoční trhy se konaly na náměstí Dr. Edvarda Beneše v sobotu 1. prosince. Součástí 
byl dopolední kulturní program, na kterém se podíleli dětský folklorní soubor Zrníčko, 
Dramatický kroužek 3. ZŠ, Divadlo 6. května Holešov, Holešovští trubači, Holešovská 
muzika či dětský pěvecký sbor Banana Vox. V 17 hodin pak došlo ke slavnostnímu 
rozsvícení vánočního stromu. Předvánoční atmosféru pod holešovským vánočním stromem 
udržoval až do 23. prosince stánek klubu umění a řemesel. 
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2. Památky 
V průběhu roku 2012 pokračovaly dokončovací práce na opravách bočních oltářů ve farním 
kostele Nanebevzetí Panny Marie. Za přispění Zlínského kraje začala v témže roce restaurace 
posledního oltáře v levé boční lodi – oltáře sv. Anny a oltáře Zvěstování Páně. Zlínský kraj z 
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 
2012 přispěl na jednotlivé oltáře částkou 100 000 Kč. Poslední oltář sv. Jana Sarkandra (pro 
Holešovany nejvýznamnější) se restauroval také za přispění Ministerstva kultury ČR. 
V průběhu roku rovněž začala rekonstrukce střechy zámku – viz investice města. 
Zastupitelstvo města Holešova schválilo na podzim Program regenerace městské památkové 
zóny (MPZ) a podpory památek v Holešově platný pro roky 2012 – 2015. Program reagoval 
na již provedené práce na obnově zejména hlavních památek (zámek, farní kostel, areál 
trinitářského kláštera) a na nové problémy, které vyvstaly v předcházejícím období. Podrobný 
materiál byl doplněn výčtem a stručnou definicí historicky či architektonicky cenných budov, 
které nejsou kulturními památkami evidovanými v ústředním seznamu kulturních památek. 
Jejich zařazením do programu se zvýšila možnost získání státních dotačních zdrojů na opravy 
a rekonstrukce.   

3. Církve 
Římskokatolická farnost Holešov 
Děkanem holešovské farnosti byl od roku 2011 Jerzy Walczak. Kaplanem zůstával Miroslav 
Jáně. V průběhu celého roku žila holešovská farnost vedle bohoslužeb rozmanitým způsobem 
života. K těm největším akcím patřily následující. V sobotu 18. února se konal na zámku farní 
ples. Celorepubliková akce Noc kostelů byla uspořádána v pátek 1. června i v Holešově. Pro 
celonoční kulturní a osvětový program byly otevřeny kostely Nanebevzetí Panny Marie, sv. 
Anny a dům s kaplí sv. Martina ve Smetanových sadech. Ve čtvrtek 7. června se konala 
slavnost Těla a Krve Páně, lidově řečeno Boží Tělo. Po mnoha letech se v Holešově konal 
také Eucharistický průvod z farního kostela Panny Marie do kostela sv. Anny. Hudební 
skupina Paprsky zahrála v neděli 1. července 2012 v kostele sv. Anny hodinu a půl trvající 
koncert. Třetího září se na farní zahradě školáci rozloučili s prázdninami. Od 4. do 7. října 
2012 uspořádala Římskokatolická farnost Holešov pouť do tří poutních míst v Polsku. Farníci 
navštívili Horu Svaté Anny, Čenstochovou a Licheň. V sobotu 10. listopadu se konala po roce 
mše svatá v kapli sv. Martina k poctě sv. Martina. Poté přijel sv. Martin na bílém koni před 
kapli, kde se setkal s žebrákem, kterého bohatě obdaroval. Nezapomněl také na nikoho z 
přítomných. Každý dostal hrst "zlaťáků". Společně pak účastníci mše následovali sv. Martina 
Smetanovými sady. Holešovský chrámový sbor ve spolupráci s Holešovským komorním 
orchestrem uspořádal adventní koncert v kostele sv. Anny v pátek 7. prosince od 19.30 hod. 
V průběhu Vánoc se pak konaly v kostele Nanebevzetí Panny Marie koncerty Moravských 
dětí a Holešovského komorního orchestru. 

Den díkuvzdání 

Den díkůvzdání se konal 28. října ve spolupráci Římskokatolické farnosti Holešov, města 
Holešova a okolních obcí. V kostele Nanebevzetí Panny Marie se uskutečnila slavnostní mše 
svatá, na které věřící a představitelé města a okolních obcí poděkovali Pánu Bohu za jeho 
dary a prosili o další požehnání. Protože byl holešovský farní kostel Nanebevzetí Panny Marie 
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vysvěcen 22. října 1741 olomouckým biskupem Jakubem Arnoštem z Lichtenštejna, koná se 
Den díkůvzdání, tedy vlastně holešovské hody, na konci října. Farní kostel byl nádherně 
vyzdobený plody přírody i lidské práce a zaplněný do posledního místečka. Atmosféru 
doplnily prapory Holešova a okolních obcí. Holešovský farář a děkan Mgr. Jerzy Walczak 
připomenul ve svém kázání ohromnou tradici, dědictví generací našich předků, kteří se 
v našem kostele po staletí setkávali a prožívali zde důležité okamžiky svého života. Po 
skončení hrané a zpívané mše svaté přivítala její účastníky dechovka Holešovská muzika, 
která vyhrávala před kostelem při malém občerstvení, během kterého se holešovští „sousedé“ 
setkali a popovídali si tak, jako to dělávali při hodech v uplynulých staletích.  

Otevřené brány 

Poslední zářijový den skončil projekt Zlínského kraje s názvem Otevřené brány. Díky němu 
mohli zájemci zdarma s průvodcem navštěvovat 21 vybraných církevních památek po celém 
kraji. V kostele Nanebevzetí Panny Marie se konaly v roce 2012 prohlídky již třetím rokem a 
návštěvnost překonala rok předcházející o více než 650 zájemců. Prohlídku interiéru tohoto 
barokního kostela spolu s Černou kaplí a výstup na kůr absolvovalo 2 200 návštěvníků, z toho 
82 cizinců. V roce 2012 byl poprvé do projektu zapojen i filiální kostel sv. Anny poblíž 
zámku. Někteří Holešované tak po mnoha letech opět vstoupili do tohoto kostela a dozvěděli 
se nejen informace o unikátnosti jeho výzdoby, ale byli seznámeni i s historií řádu trinitářů. 
Právě pět členů tohoto řádu povolal František Antonín, hrabě z Rottalu do Holešova, aby 
sloužili v nově opraveném kostele pravidelně bohoslužby. Řada místních obyvatel ani netušila 
a byla překvapena, že u pravé strany kněžiště se nachází kaple, dnes označovaná jako kaple 
sv. Kosmy a Damiána, s rozsáhlou nástropní malbou svatých. Návštěvnost kostela sv. Anny, 
která dosáhla 1 300 osob, sice nepřevýšila počet zájemců o farní kostel, ale měla význam 
především pro místní obyvatele. Někteří zavzpomínali, jak sem chodívali na bohoslužby, jiní 
byli zase rádi, že se mohli do kostela podívat, protože chodí denně okolo něj. V roce 2012 se 
v kostele sv. Anny konaly mše svaté od července do září. Možnosti prohlídek využívali lidé 
z celé republiky všech věkových skupin, dále školáci a studenti blízkých škol či studenti dějin 
umění z vysokých škol.  

 

Českobratrská církev evangelická Prusinovice a Sbor Jednoty bratrské v Holešově 

Farářem Českobratrské církve byl Mgr. Leoš Mach a Jednoty bratrské Mgr. Milan 
Svoboda. Farní sbor českobratrské církve sídlil v Prusinovicích a pod farnost spadal i 
Holešov, kde se bohoslužby konaly vždy druhou a čtvrtou neděli v měsíci v Bratrském domě 
církve Jednoty bratrské v ulici Nerudova č. 320. Většina akcí farního života 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.  
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V rámci mezinárodního Aliančního týdne modliteb za jednotu křesťanů, který v naší zemi 
každoročně vyhlásila Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví, uspořádaly také 
církve v Prusinovicích své společné bohoslužby. Věřící z místní evangelické a katolické 
církve se tak spolu setkali v předposledním lednovém týdnu při shromáždění v evangelickém 
kostele. Bohoslužby vedl českobratrský evangelický farář Leoš Mach a kázáním sloužil 
římskokatolický kněz Marek Výleta.  Leoš Mach s Markem Výletou sloužili společně 
bohoslužby ještě v Rusavě. Tam se konaly v modlitebně evangelické fary. Po několikaleté 
přestávce proběhlo ekumenické setkání také v Holešově. Leoš Mach s několika věřícími zde 
přijali pozvání kazatele Jednoty bratrské Milana Svobody na modlitební hodinu v bratrském 
domě. 
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Nejúspěšnějším sportovním kolektivem města Holešova v roce 2012 se stalo družstvo 
mužů „A“ SFK ELKO Holešov. 
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IX. Tělovýchova a sport 
 

1. Významné skutečnosti 
 

Úspěšní sportovci 

Nejúspěšnějším sportovcem města se stal v roce 2012 Milan Roubalík.  Spojil celou svoji 
kariéru s holešovským fotbalem. Byl za všemi jeho úspěchy. Velmi často byl na roztrhání, 
hrával za áčko i béčko, navlékal si kapitánskou pásku. V roce 2012 se stal také novým 
předsedou oddílu SFK ELKO Holešov. 

Nejúspěšnějším sportovním kolektivem města Holešova v roce 2012 se stalo družstvo 
mužů „A“ SFK ELKO Holešov. Kolektiv 10 let působil pravidelně v nejvyšší soutěži 
Zlínského kraje a přispíval tak ke zviditelnění a propagaci města Holešova v rámci kraje. 
V roce 2012 se mužstvu dařilo, pohybovalo se na předních příčkách krajského přeboru a 
bojovalo o historický postup do vyšší soutěže (tedy divize). 

Nejúspěšnějším sportovcem města Holešova v kategorii do 20 let se stal Libor Liška 
mladší.  V soutěžní sezoně 2009/2010 získal například titul mistra ČR ve čtyřhře v kategorii 
starších žáků. V soutěžní sezoně 2010/2011 získal 5. místo na mistrovství ČR v kategorii 
dorostu ve Frýdlantu nad Ostravicí. Dále obsadil 3. místo v bodovacím turnaji mládeže ČR v 
kategorii dorostu v Hostinném. I přes svůj dorostenecký věk hrál v roce 2012 pravidelně v 1. 
a 2. lize mužů a střídavě nastupoval i v nejvyšší soutěži, tedy extralize mužů. 

Nejúspěšnějším trenérem Holešova se stal Stanislav Jaša. Byl stálým členem fotbalového 
oddílu. Řadu let se staral a trénoval nejmenší holešovské fotbalové naděje. Nejmenším 
fotbalistům předával neúnavně fotbalové základy pro jejich další působení ve fotbale. 

Velkou pečeť města Holešova u příležitosti životního jubilea obdržel v roce 2012 také 
Ladislav Linda. Byl dlouholetým obětavým trenérem fotbalistů mladších holešovských žáků. 
Více než 40 let se pravidelně družstva pod jeho vedením účastnila nejrůznějších turnajů a 
soutěží. Každoročně pro své svěřence organizoval vedle pravidelných tréninků i mnohá 
soustředění v období různých prázdnin. Mezi jeho odchovance patřil i fotbalový reprezentant 
a zřejmě nejúspěšnější sportovec Holešova všech dob Zdeněk Grygera.  

Radní ocenili předsedu TJ Holešov 

Udělení Pamětního listu v deskách schválila Rada města Holešova dlouholetému předsedovi 
Tělovýchovné jednoty Holešov Milanu Hudcovi u příležitosti jeho osmdesátých narozenin, 
které oslavil 24. února 2012. Ocenění obdržel za dlouholetou a obětavou činnost pro 
tělovýchovu a sport v Holešově. Milan Hudec působil mnoho let jako předseda Tělovýchovné 
jednoty Holešov, která měla největší členskou základnu ze všech holešovských sportovních 
klubů a sdružovala celkem 6 oddílů. Jednalo se o oddíly házené, odbíjené, stolního tenisu, 
vzpírání, plavání a oddíl České asociace Sportu pro všechny.  
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V Holešově se konalo Mistrovství České republiky RC modelů aut  

Holešov se stal o víkendu 31. března až 1. dubna 2012 hostitelem českého šampionátu rádiem 
řízených modelů aut. Po dvou letech, kdy se v Holešově ve sportovní hale při 1. ZŠ Holešov 
jezdily závody těchto modelů na vysílačku, se závodníci i diváci dočkali opravdové podívané 
na nejlepší piloty České republiky, kteří reprezentovali i na závodech v zahraničí. Šampionátu 
se zúčastnili také junioři a všichni další nadšenci tohoto hobby sportu. Pro diváky byla v hale 
připravena tribuna, ze které dobře viděli na dráhu. Modely byly desetkrát zmenšené 
elektromotorem poháněné repliky skutečných závodních automobilů.  

 
V zámeckém parku měly premiéru atletické závody 

V zámecké zahradě holešovského zámku nejspíše vznikla nová tradice. Městské kulturní 
středisko Holešov, Běžecký klub Holešov a Středisko volného času tady uspořádaly v pátek 8. 
června 1. ročník běžeckého závodu pod názvem Zámecká 5. Do hlavního závodu, který 
startoval v 18 hodin, se přihlásilo 92 běžců. Ti absolvovali dva okruhy vytyčené v zámecké 
zahradě a přilehlé oboře.  Z vítězství se nakonec radoval Martin Kučera z VSK Univerzita 
Brno v čase 0:15:32. V ženské kategorii protnula cílovou pásku jako první Jana Zatlukalová 
z AK SPARTAK Dubnica (0:18:07). Z holešovských běžců se nejlépe umístil na 7. místě 
Josef Sedláček z Bike Kamík Tučapy (0:16:54), na 12. místě doběhl Pavel Židlík ze 
SANITA CAR Holešov 1977 (0:17:44). V průběhu pátečního odpoledne se v zámecké 
zahradě konalo několik běžeckých závodů i pro dětské a mládežnické kategorie. Na start se 
postavilo bezmála 100 mladých závodníků a závodnic. Hlavním organizátorem závodu byl 
Ondřej Němec, duchovní otec Rohálovské desítky. Na své si přišli i diváci. Kromě 
sportovního zážitku si mohli koupit losy v tombole. První cenou byly dva lístky na chystané 
vystoupení zpěváka Karla Gotta.  Ceny vítězům pak předával populární herec Mario Kubec.  

 

Mistrovství starších žáků do 40 kg ve vzpírání vyhrála žákyně 

Na základě velmi dobrých podmínek a výkonnosti byli vzpěrači TJ Holešov a SKP Holešov 
pověřeni uspořádáním Mistrovství ČR starších žáků ve vzpírání. Soutěž proběhla v sobotu 16. 
června v příjemném prostředí sportovní haly policejní školy. Do Holešova se sjelo na 40 
závodníků z celé ČR ve věku do 14 let a soutěžilo se o tituly v různých hmotnostních 
kategoriích. Mezi chlapci soutěžilo i několik děvčat a k překvapení všech kategorii do 40 kg 
vyhrála havířovská Laďka Pokorná, ve 12 letech zvedla nad hlavu 44 kg a porazila ve své 
kategorii všechny kluky. Nejlepší výkon celé soutěže předvedl boskovický Petr Mareček, 
který v kategorii do 50 kg překonal tři české rekordy výkony 71 kg v trhu, 88 kg v nadhozu a 
159 kg ve dvojboji. Hned za ním na druhém místě skončil domácí Daniel Kolář, který po 
přechodu z mladší kategorie začínal sbírat medaile i mezi staršími žáky. 
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Extrémní vedro nevadilo, rekord drásalovské trati byl pokořen 

Vítězem 19. ročníku legendárního 115 kilometrů dlouhého Bikemaratonu Drásal České 
spořitelny v Holešově se stal Jan Jobánek. Ostatním soupeřům odjel už ve stoupání na 
Lysinu a náskok si udržel až do cíle. Na nejvyšší stupeň v tomto extrémně náročném závodu 
tak vystoupal již podruhé. Navíc časem 4:38:30 vytvořil nový traťový rekord, a podle tradice 
tak obdržel ke všem dalším cenám od pořadatelů lahev slivovice. Na druhém místě skončil 
trojnásobný vítěz Drásala Ondřej Fojtík. Třetím nejlepším drásalovcem se stal Petr Dlask, 
který jel podobně dlouhý závod poprvé. V roce 2011 však vyhrál krátkého Drásala. Na startu 
všech závodů pro dospělé se sešlo bezmála 1 100 startujících, zhruba 300 dětí v různých 
věkových kategoriích absolvovalo některou z tratí Junior Trophy vyznačených v areálu 
zámecké zahrady. 

 

Radek Doležel se stal nejlepším minigolfistou v České republice 

Skvělého úspěchu dosáhl holešovský minigolfista Radek Doležel starší. Na červencovém 
turnaji v Olomouci se stal absolutním mistrem České republiky v minigolfu. Mistrovství se 
konalo ve dnech 26. až 28. července na filcovém a eternitovém hřišti. Do posledního dne 
mistrovství se nominovalo 32 nejlepších mužů a 16 nejlepších žen. Z týmu MGC Holešov 
postoupil pouze Radek Doležel starší výkonem 172 úderů. Radek Doležel mladší obsadil v 
kategorii juniorů 5. místo výkonem 182 úderů, což ale na postup mezi 32 nejlepších mužů 
nestačilo. Budoucí mistr ve finálové části postupně porážel jednoho soupeře za druhým a stal 
se absolutním mistrem ČR poprvé ve své kariéře. 

 

Žaludek vyhrál Holešovmana  

Vítězem holešovského triatlonu Holešovman v roce 2012 se stal Přemysl Žaludek ze Zlína. 
Pět set metrů plavání v holešovském koupališti, následný 30kilometrový závod na horském 
kole a pětikilometrový běh zvládl za 1:30:51. Zopakoval tak svůj předloňský triumf v tomto 
závodě. Nejlepší z holešovských borců byl na 5. místě Martin Koplík.  Ve startovní listině 
figurovalo 156 mužů a žen a také 18 tříčlenných štafet. 

 

V Holešově vznikl nový šachový oddíl           

Od začátku sezóny 2012/2013 začal město Holešov reprezentovat nový šachový oddíl SK 
EMKaD Holešov, jehož základ tvořili bývalí členové T. J. Sokol Holešov, doplnění 
množstvím nových hráčů. Jeho předsedou byl Miroslav Kunc. Oddíl se účastnil dvou 
regionálních soutěží. Již o prázdninách se několik členů zúčastnilo dvou prestižních turnajů s 
mezinárodním obsazením, a to Open Kroměříž 2012 a FIDE Open Staré Město 2012. 
Přestože cílem bylo zejména nasbírat zkušenosti, uhráli členové SK EMKaD Holešov velmi 
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pěkné výsledky a dařilo se jim přehrávat mnohem kvalitnější soupeře. Šachový oddíl se 
scházel v prostorách jídelny zdravé výživy (vegetariánská jídelna) v Masarykově ulici, kde 
probíhaly pravidelné tréninky dětí i dospělých.  

Lakrosové mistrovství České republiky proběhlo v Holešově 

Na stadionu na Střelnici se o víkendu ve dnech 23. - 24. června 2012 uskutečnilo mistrovství 

České republiky – vrchol lakrosové sezony 2012. Organizátorem byly týmy SK SALH Praha 

a Iktočante Holešov. 

Mistrovství se zúčastnilo celkem dvanáct lakrosových týmů. Tento neobvyklý sport vznikl v 

Severní Americe v oblasti Velkých jezer, vymyslel ho kmen Irokézů, kteří jej používali jako 

alternativu k válce při řešení sporů, ale i k udržení kondice. Název lakros však až později 

vymysleli francouzští misionáři. Má původ ve francouzském „la crosse“, což v překladu 

znamená biskupská berla. 

Holešov o víkendu hostil čtyři ženské a osm mužských týmů, které bojovaly o republikový 

titul. Jedním ze zápasících družstev byli i borci z holešovského Iktočante, kteří loni získali 

bronz. Letos to ale týmu Iktočante nevyšlo a ve výsledku bohužel skončil na pátém místě. V 

základní skupině prohrál o jediný gól s Lily Benešov poměrem 9:10. Z mužských družstev 

vyhráli Gusano Rojo Praha, kteří ve finále porazili Tal Praha těsným skóre 12:11. V ženské 

kategorii po utkání s týmem Tyšunky Sedlice vyhrály členky družstva Paka Praha. 

Konečné pořadí: muži: 

1. Gusano Rojo Praha 

2. Tal Praha 

3. Fabiáni Strašice 

4. Lily Benešov 

5. Iktočante Holešov 

6. Kivi Benešov 

7. Gorby Olomouc 

8. Sabres Praha 

Ženy: 

1. Paka Praha 

2. Tyšunky Sedlice 

3. Trilobit Beta Praha 

4. Cinzano lacrosse 

Celkové výsledky 
 

Hráči Kanada Góly Nahrávky Tresty 
 

Petr Němčík 17 10 7 6 
 

Kamil Trhlík 15 8 7 0 
 

Pavel Paseka 13 5 8 10  



121 

Vojtěch Heidler 7 4 3 0  
Jakub Šneidr 6 6 0 11  

Matěj Melichar 6 5 1 8 
 

Pavel Gajdoš 4 1 3 4 
 

Martin Šneindr 3 1 2 0  
Martin Ondroušek 2 1 1 4  

Martin Šafář 1 1 0 0 
 

Jan Valášek 1 0 1 0 
 

Petr Lánský 0 0 0 0  
Brankáři Úspěšnost Zákroky Obdržené góly 

 
Jan Valášek 68,54 % 61 28  

 

 

Nové fotbalové hřiště funguje naplno od 1. 5. 2012 

Nové hřiště při 3. Základní škole Holešov začíná od 1. května fungovat v normálním režimu. 

Rekonstrukcí školního hřiště získala škola reprezentativní prostor pro míčové sporty všeho 
druhu a je jen na žácích, jakým způsobem jej budou schopni a ochotni využít. První hodiny 
tělesné výchovy byly ve znamení radostného zkoušení povrchu hřiště a veselého pobíhání. 
Lze jen doufat, že se hřiště stane místem setkávání slušných sportovců a bude moci sloužit 
svému účelu v dobrém stavu co nejdéle.  

V průběhu ledna až dubna testovaly hřiště ve zkušebním provozu holešovské fotbalové 
oddíly. Od 1. května 2012 se konečně dočká také veřejnost, která bude moci hřiště v 
odpoledních hodinách využívat bezplatně. Při využívání hřiště je třeba dbát pokynů správce a 
dodržovat provozní řád, který předkládáme. 

Provozní řád školního hřiště při 3. ZŠ Holešov 

Školní hřiště využívá v dopoledních hodinách škola, v odpoledních hodinách je určeno 
místním sportovním klubům a široké veřejnosti.  

Všichni, kteří využívají areál školního hřiště mimo vyučování, jsou povinni respektovat tento 
provozní řád a pokyny správce hřiště. 

1. Provozní doba:  

Pro veřejnost a místní sportovní kluby je hřiště přístupné po skončení školní výuky – od 15 
hodin. V sobotu, v neděli a o prázdninách je školní hřiště přístupné ve stanovenou dobu.  

2. Školní hřiště je pro veřejnost přístupné pouze v době přítomnosti správce areálu.  

3. Hřiště je v provozu pro veřejnost v době od 1. května do 31. prosince 2012.  
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4. Na hřišti s umělým povrchem je zakázáno užívání nevhodné obuvi (např. tretry a kopačky s 
kovovými kolíky) a jakékoliv ostré předměty. 

5. V době určené pro veřejnost je možné si rezervovat jednotlivé sektory hřiště předem u 
správce školního hřiště.  

6. Vstup a využívání školního hřiště jsou na vlastní nebezpečí, škola nenese odpovědnost za 
odložené věci a případné úrazy.  

7. Přístup na hřiště je možný pouze určeným vchodem. Přelézání plotu a zamčených bran je 
zakázáno.  

8. Při užívání školního hřiště je každý povinen dodržovat čistotu a pořádek, řídit se pokyny 
správce, neničit zařízení školního hřiště a dbát na bezpečnost svou i dalších uživatelů hřiště.  

9. V prostoru školního hřiště je přísně zakázáno:  

- jízda na kole, kolečkových bruslích a skateboardu 

- kouření, užívání alkoholických nápojů a omamných látek 

- přemísťovat mobilní zařízení mimo stanovená místa 

- vodění psů 

- vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu 

10. Využití sportovního areálu školního hřiště je bezplatné.  

11. Při pronájmu šatny a hygienického zázemí školy bude účtována finanční úhrada. 

Při zajištění pořádku na sportovišti správce školního hřiště úzce spolupracuje s městskou i 
státní policií. Porušení těchto příkazů může být důvodem k vykázání z areálu školního hřiště.  

Provozní doba školního hřiště:  

Období od 1. 5. do 31. 10. 2012 

Všední dny: 15 – 20 hodin  

Soboty, neděle, svátky: 9 – 20 hodin 

Období od 1. 11. do 31. 12. 2012 

Všední dny: 15 – 20 hodin  

Soboty, neděle, svátky: 9 – 20 hodin  

Letní prázdniny: 9 – 21 hodin 

Účinnost: od 1. 5. 2012 
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2. Sportovní oddíly 
 

Tělovýchovná jednota Holešov, občanské sdružení 

Předsedou jednoty byl do 31. 3. 2012 Milan Hudec, který k tomuto datu rezignoval na funkci 
předsedy ze zdravotních důvodů. Na schůzi výkonného výboru dne 23. 3. 2012 byl členy 
výboru zvolen novým předsedou Rudolf Juřena. Milan Hudec zůstává členem výkonného 
výboru za oddíl házené. Místopředsedou se stal Libor Liška (oddíl stolního tenisu), dalšími 
členy výboru jsou Otto Kubíček (oddíl ASPV), Jiřina Kučerová (oddíl volejbalu), Daniel 
Kolář (oddíl vzpírání). Jednotu tvoří celkem 6 oddílů. K 31. 12. 2012 měla celkem 724 členů, 
z toho bylo dospělých 656 (mužů 355, žen 301) a mládeže 68 (dorostenců 46, dorostenek 10, 
žáků 8 a žačky 4). Za rok 2012 tedy zůstal celkový počet členů stejný, 18 mládežníků však 
ubylo.  

1) Oddíl házené – předsedou byl Libor Krejčí. Mistrovská utkání i tréninky probíhaly ve 
sportovní hale u 1. Základní školy. K 31. 12. 2012 měl celkem 170 členů, z toho bylo 
dospělých 141 (mužů 140, žena 1) a mládeže 29 (dorostenců 27, dorostenka 1 a žák 1). 
Celkové počty zcela stejné, nárůst dospělých a úbytek mládeže.  

Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2011/12: 
Muži – 2. liga (2. místo z 12 účastníků) 
Velké zlepšení proti loňské sezoně, kdy obsadilo družstvo mužů 8. místo. 
 
Mrzí již několikaletá existence jediného družstva tohoto tradičního oddílu v dlouhodobých 
soutěžích, protože ještě v nedávné době měl oddíl družstev mnohem víc. Ještě v sezoně 
2006/07 hráli dlouhodobé soutěže i starší žáci a mladší žáci, v sezoně 2003/04 dokonce pět 
družstev – vedle starších a mladších žáků to byli i dorostenci a minižáci. 

Zajímavé bylo konečné hodnocení 2. ligy. V různých periodikách se totiž objevovaly velmi 
rozdílné konečné výsledky.  

Oficiální webové stránky Českého svazu házené nabídly vedle konečné tabulky i článek 
s názvem: Soutěže 2. ligy – shrnutí výsledků. V článku stojí: „Třetí nejvyšší házenkářská 

soutěž je rozdělena na čtyři regionální skupiny, z nichž si vítězové zajišťují právo startu v 1. 

házenkářské lize“. V severomoravské skupině „o postup bojovala hned trojice týmů – 

Napajedla, Holešov a Olomouc. Poslední jmenovaný nakonec svedl až do posledního kola 

napínavou bitvu s Holešovem a o svém vítězství rozhodl lepší vzájemnou bilancí.“ Konečná 
tabulka ukazuje na prvním místě Olomouc, na druhém Holešov a na třetím Napajedla. 

Kroměřížský deník uvedl na svých internetových stránkách dne 25. 5. 2012 článek 
s nadpisem: Házenkáři Holešova skončili těsně druzí. V textu článku stojí: „Severomoravskou 

skupinu druhé ligy nakonec holešovští házenkáři nevyhráli. Zápas s Lesanou Zubří sice 

zvládli, ale Olomouc v posledním kole taky vyhrála a zásluhou lepší vzájemné bilance 

skončila při stejném počtu bodů první... V konečné tabulce obsadil Holešov ve II. lize 

stříbrnou příčku. „Tak, jak se to říká, kdyby mi někdo před sezonou řekl, že budeme druzí, tak 

bych řekl, že je to perfektní. O vítězství v soutěži jsme se připravili ve vzájemných zápasech 



124 

s Olomoucí. Především domácí porážka v podzimní části rozhodla o konečném pořadí. 

Nepovedla se ani odveta v Olomouci, kde jsme hráli opravdu špatně“, přiznal Pavlas (trenér 
Holešova). Konečná tabulka ukazuje opět na prvním místě Olomouc, na druhém Holešov a na 
třetím Napajedla. 

Informační a inzertní noviny Holešovska – Herold nabídly v čísle 2 (červen 2012) článek 
s názvem Holešovští házenkáři jen krůček před baráží. V článku stojí: „Do posledního kola 

nebylo o postupujícím do baráže o 1. ligu rozhodnuto, ale Olomouc si postup již nenechala 

vzít a porazila jednoznačně Napajedla, čímž neumožnila Holešovu získat první místo.“ 
Konečná tabulka ukazuje opět na prvním místě Olomouc, na druhém Holešov a na třetím 
Napajedla. 

Regionální čtrnáctideník Holešovsko v čísle 12/2012, které vyšlo dne 14. 6. 2012, má 
článek s názvem Házenkáři vyhráli soutěž, do první ligy však nepostoupili. V článku stojí: 
(Holešov) „se ziskem 35 bodů umístil v tabulce na 1. místě o lepší skóre 682:556. Na druhém 

místě se stejným počtem bodů skončilo družstvo TJ STM Olomouc. Podle soutěžního řádu 

Českého svazu házené má nárok na postup do I. ligy při rovnosti bodů družstvo s lepším 

výsledkem ze vzájemných utkání a tím bylo družstvo TJ STM Olomouc. TJ Holešov by ale 

stejně z finančních důvodů nemohla postoupit, poněvadž na I. ligu je zapotřebí podstatně více 

finančních prostředků a ty oddíl bez pořádného sponzora a města Holešova není schopen 

zajistit. Opět se opakuje problém z roku 1998, kdy TJ Holešov také vyhrála II. ligu a 

z finančních důvodů nepostoupila.“ Konečná tabulka ukazuje na prvním místě Holešov, na 
druhém Olomouc a na třetím Napajedla. 

Jak tedy vlastně skončila II. liga házené – severomoravská skupina v sezoně 2011/2012? 

První tři články uvádí první Olomouc, druhý Holešov a třetí Napajedla. První dva články jsou 
i jinak faktograficky identické, třetí článek se mýlí v tom, že místo postupu do 1. ligy píše o 
postupu do baráže. Ale co ten čtvrtý článek? Je jako z jiného světa či jiného soutěžního 
ročníku. Anebo se umístění v tabulce pouze z nějakého důvodu změnilo? Zalistujme tedy 
brožurkou s názvem Celorepublikové soutěže 2011-2012. V bodě 18, který má název 
Umístění v soutěži SŘH čl. 44, stojí:  

„V případě shodnosti počtu bodů dvou nebo více družstev rozhoduje o umístění: 

a) větší počet bodů ze vzájemných utkání 

b) větší rozdíl branek ze vzájemných utkání 

c) větší počet vstřelených branek ze vzájemných utkání 

d) větší rozdíl branek ze všech utkání 

e) větší počet vstřelených branek ze všech utkání 

f) jiné rozhodnutí řídícího orgánu.“  
Je tedy evidentní, že autoři článku v Holešovsku (zástupci TJ Holešov R. Juřena, L. Krejčí) si 
popletli jednotlivá kritéria a vyhodnotili jako nejzávažnější ne kritérium a), ale až kritérium 
d). Je jistě škoda, že se v Holešovsku objevují nepravdivé informace. Je to o to smutnější, že 
editor Holešovska F. Sovadina autory článku přímo upozornil, že Český svaz házené má na 
svých stránkách trochu jinou výslednou tabulku, ale i přesto autoři článku trvali na svém 
znění. Jedná se o neznalost anebo o něco jiného?  
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2) Oddíl stolního tenisu – předsedou byl Libor Liška. Mistrovská utkání i tréninky probíhají 
v herně stolního tenisu u kina Svět. K 31. 12. 2012 měl celkem 53 členů, z toho bylo 
dospělých 53 (mužů 46, žen 7). Všechny počty zcela stejné jako loni. Mrzí úplná absence 
mládeže. 

Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2011/12: 
Muži "A" – krajská soutěž II. třídy (3. místo z 12 účastníků - postup) 
Muži "B" - okresní přebor I. třídy (1. místo z 12 účastníků - postup) 
Muži "C" – okresní přebor II. třídy (1. místo z 8 účastníků - postup) 
 

Tato sezona byla veleúspěšná. Oddíl měl v dlouhodobých soutěžích tři družstva, což bylo o 
jedno více než v předcházejících dvou letech. A všechna tato tři družstva dokázala postoupit 
do vyšších soutěží (byť „A“ s pořádnou dávkou štěstí – díky tomu, že z 3. ligy nesestupovalo 
žádné družstvo do zlínské divize). Dalším nesporným úspěchem jsou pravidelné tréninky dětí 
a mládeže, které na začátku tohoto soutěžního roku začaly a vydržely až do jeho konce. V této 
věci byla vynikající spolupráce mezi oddílem a holešovským střediskem volného času.  
Do nové soutěžní sezony 2012/13 již oddíl vstoupil dokonce s šesti družstvy. Přidalo se „D“ 
dospělých a žákovské „A“ a „B“ do okresní žákovské ligy.  
 
3) Oddíl odbíjené – předsedkyní byla Jiřina Kučerová. Mistrovská utkání i tréninky 
probíhaly v tělocvičně gymnázia. 
K 31. 12. 2012 měl celkem 70 členů, z toho bylo dospělých 70 (muži 3, žen 67). Všechny 
počty tedy zcela stejné jako loni. Mrzí úplná absence mládeže. 
Konečné výsledky družstev v sezóně 2011/12: 
Ženy – okresní přebor Kroměřížska 
Po mnoha letech již druhý rok nehraje A družstvo krajský přebor. 
 
4) Oddíl vzpírání – předsedou byl Daniel Kolář. 
K 31. 12. 2012 měl celkem 51 členů, z toho bylo dospělých 47 (mužů 41, žen 6) a mládeže 4 
(dorostenci 3, žák 1). Celkový počet stejný jako loni. Úbytek jednoho mládežníka. 
 

5) Oddíl Česká asociace Sport pro všechny 
K 31. 12. 2012 měl celkem 240 členů, z toho bylo dospělých 236 (mužů 70, žen 166) a 
mládeže 4 (dorostenky 4). Celkový počet členů zůstal stejný, ubyl jeden mládežník. 
 

6) Oddíl plavání 
K 31. 12. 2012 měl celkem 59 členů, z toho bylo dospělých 33 (mužů 19, žen 14) a mládeže 
26 (dorostenců 12, dorostenky 4, žáků 6 a žačky 4). Celkový počet stejný, ale ubyli dva 
mládežníci. 
 

Sportovní klub policie Holešov 

Předsedou SKP Holešov byl JUDr. Vlastislav Pacík a skládá se z 9 stabilních oddílů. K 31. 
12. 2012 měl celkem 476 členů, z toho bylo dospělých 323 (mužů 250, žen 73) a mládeže 153 
(dorostenců 77, dorostenek 17, žáků 52 a žaček 7). Velice příjemný je absolutní nárůst o 60 
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členů, již rok předtím byl zaznamenán nárůst o 91 členů!!! Nárůst mládeže činil 52!!! U 
dospělých tedy byl 8. 

1) Judo – předsedou byl Ing. Ludvík Urban. 
K 31. 12. 2012 měl celkem 54 členů, z toho bylo dospělých 11 (mužů 9, ženy 2) a mládeže 43 
(dorostenců 16, dorostenek 7, žáků 20). Celkový počet vyšší o 16, z toho nárůst mládeže o 11.  
 
2) Lyžování – předsedou byl Mgr. Pavel Kubíček. 
K 31. 12. 2012 měl celkem 63 členů, z toho bylo dospělých 58 (mužů 48, žen 10) a mládeže 5 
(žáci 4, žačka 1). Malý nárůst členů o 3, dospělí přibyli 4, mládež ubyla o jednoho. Velký 
nárůst členů byl v roce 2011, a to o 26. Do tohoto oddílu patří i badminton, florbal, horská 
cyklistika. 
 
3) Tenis – předsedou byl Mgr. Lumír Hendrych. 
K 31. 12. 2012 měl celkem 24 členů, z toho bylo dospělých 11 (mužů 10, žena 1) a mládeže 
13 (dorostenců 0, dorostenky 3, žáci 4 a žaček 6). Celkově nárůst 2, z toho mládež 2. 
 
4) Volejbal – předsedou byl Mgr. Antonín Nášel. 
K 31. 12. 2012 měl celkem 38 členů, z toho bylo dospělých 21 (mužů 21) a mládeže 0. 
Celkový úbytek členů 17, z toho 14 dospělí, mládež 3. 
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2011/12: 
Muži – zlínský krajský přebor 6. místo z 8 účastníků 
Oproti loňské sezoně ubylo družstvo juniorů. Dospělí se zhoršili z třetího místa na šesté. Mrzí 
absence mládežnického družstva v dlouhodobých soutěžích.  
 
5) Vzpírání – předsedou byl Mgr. Daniel Kolář. 
K 31. 12. 2012 měl celkem 31 členů, z toho bylo dospělých 13 (mužů 12, žena 1) a mládeže 
18 (dorostenců 7, dorostenek 0, žáků 11 a žákyň 0). Po předchozím velkém nárůstu o 31 
členů, z toho mládež o 20, byl v roce 2012 úbytek celkem o 16 členů, z toho 5 dospělí a 11 
mládež. 
 
6) Rekreační sport – předsedou byl Miroslav Odstrčil. 
K 31. 12. 2012 měl celkem 91 členů, z toho bylo dospělých 88 (mužů 39, žen 49) a mládeže 3 
(dorostenců 0, dorostenka 1, žáci 2 a žákyň 0). Úbytek členů o 14, z toho dospělých 12, 
mládežníci 2. Pod tento oddíl patří i turistika, aerobik, sálová kopaná. 
 
7) Střelectví – předsedou byl Mgr. Karel Kratochvíl. 
K 31. 12. 2012 měl celkem 19 členů, z toho bylo dospělých 19 (mužů 19). Počty zcela stejné 
jako rok předtím. 
 
8) Nohejbal – předsedou byl Mgr. Karel Pospíšilík. 
K 31. 12. 2012 měl celkem 29 členů, z toho bylo dospělých 18 (mužů 18) a mládeže 11 (žáků 
11). Celkový nárůst o 13, z toho dospělí 2, mládež 11. 
Konečné výsledky sezony 2012: 
Krajská soutěž Zlínského kraje – muži 4. místo z 5, ale jako spojené družstvo SKP Holešov a 
TJ Bystřice pod Hostýnem. 
V sezoně 2011 šesté místo z 6. Ve dvou předcházejících letech byli předposlední (2010, 
2009), ještě dva roky předtím první (2008, 2007). 
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9) Aikido – předsedou byl Radek Spáčil. 
K 31. 12. 2011 měl celkem 144 členů, z toho bylo dospělých 84 (mužů 74, žen 10) a mládeže 
60 (dorostenců 54, dorostenek 6 a žáků 0). Celkový nárůst členů o 73, z toho mládež o 45, rok 
předtím nárůst o 28, z toho mládež 5. 
 

SFK ELKO Holešov, o. s. 
Předsedou byl do 16. 3. 2012 Petr Labanz. 17. 3. 2012 se konala valná hromada, která 
schválila předsedou Milana Roubalíka, místopředsedou byli zvoleni Petr Labanz a Libor 
Hrudík, jednatelem Milan Vlasatík, pokladníkem Marie Krajcarová. 
K 31. 12. 2012 měl celkem 323 členů, z toho bylo dospělých 314 (mužů 310, ženy 4) a 
mládeže 9 (dorostenců 9, žáků 0). Celkový počet členů stejný, úbytek dorostenců (12). 
Mistrovská utkání i tréninky probíhají na fotbalových hřištích na Střelnici a ve Všetulích. 
Dále užívá areál stadionu Míru a nově zbudovaný areál u 3. Základní školy. 
 
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2011/12: 
Muži "A" - krajský přebor (4. místo z 16 účastníků) 
Muži "B" – okresní přebor II. třídy (12. místo ze 14 účastníků - sestup) 
Dorost - krajská soutěž (3. místo z 12 účastníků) 
Starší žáci – krajská soutěž (3. místo ze 11 účastníků) 
Mladší žáci „A“ – krajská soutěž (4. místo ze 11 účastníků)  
Mladší žáci „B“ – okresní přebor (1. místo ze 11 účastníků) 
Starší přípravka – krajská soutěž ( . místo z 10 účastníků) 
Mladší přípravka – krajská soutěž ( . místo z 10 účastníků) 
Velice příjemná je stálá účast šesti mládežnických družstev v dlouhodobých soutěžích, 
naopak mrzí sestup mužského béčka z okresního přeboru II. třídy do okresního přeboru III. 
třídy, a to hned rok poté kdy sestoupil do okresního přeboru II. třídy z krajské soutěže I. B 
třídy. 
 
Dívčí fotbalový klub Holešov (DFK Holešov)  
Předsedkyní klubu byla Mgr. Svatava Ságnerová.   
K 31. 12. 2012 měl celkem 170 členů, z toho bylo dospělých 124 (mužů 12, žen 112) a 
mládeže 46 (dorostenci 2, dorostenek 29, žáci 3 a žaček 12). Celkový počet zůstal stejný. 
Nárůst dospělých o 21, úbytek mládeže o 21.  
 
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2011/12: 
Ženy - moravskoslezská divize žen (4. místo z 10 účastníků) 
Žačky - okresní přebor mladších žáků (10. místo z 11 účastníků) 
Již šestou sezonu hrají žačky úspěšně okresní přebor mladších žáků. Zúčastňují se mnoha 
turnajů v celé republice i v zahraničí. Ženy měly v této sezoně opět jen jedno družstvo oproti 
sezoně předcházející. Roky předtím však měl oddíl pouze jedno družstvo dospělých. Klub 
uspořádal 4 okresní a krajské soutěže pro příchozí děvčata ze základních a středních škol 
Zlínského kraje, dále halový turnaj pro žákyně a žáky, mezinárodní halový turnaj žen 
s charitativním podtextem a podporou postižených sportovců. Dále proběhlo společné letní a 
zimní soustředění žen a žákyň ve sportovním areále v Morkovicích. DFK se zúčastnil turnajů 
v České republice i v zahraničí. 
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Fotbalový klub Holešovské holky                                                                             
Předsedou klubu byl Jan Bukovjan. 
K 31. 12. 2012 měl celkem 42 členů, z toho bylo dospělých 38 (mužů 8, žen 30) a mládeže 4 
(dorostenky 4, žaček 0). Celkový počet členů stejný, jen dvě dorostenky přešly do žen.  
Konečné výsledky družstva v sezoně 2011/12: 
Ženy – moravskoslezská liga žen (2. místo z 10 účastníků). Tým se poslední tři roky stále 
zlepšuje, v minulé sezoně byl čtvrtý, v předminulé pátý a ještě rok předtím osmý.  
 
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 425 členů, z toho bylo dospělých 304 (mužů 234, žen 70) a 
mládeže 121 (dorostenců 54, dorostenky 2, žáků 64 a žačka 1). Celkový počet členů se 
výrazným způsobem zvýšil (91), z toho nárůst mládeže 44. 
 
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezoně 2011/12: 
3. liga mužů – (3. místo z 11 účastníků) 
Zlínská liga mužů „B“ – (7. místo z 9 účastníků) 
3. liga juniorů – (3. místo z 8 účastníků) 
2. liga dorostenců – (3. místo z 6 účastníků) 
Zlínská liga starších žáků – (4. místo ze 6 účastníků) 
Zlínská liga mladších žáků – (ca 5. místo ze 7 účastníků) 
Úspěchem této sezony je šest družstev v dlouhodobých soutěžích, což sice je o jedno méně 
než v minulých dvou sezonách, ale stále je to jedno z největšího množství u holešovských 
sportovních klubů. Konkrétně ubylo družstvo nejmladších, tedy elévů, které hrálo dvě 
uplynulé sezony. Toto družstvo však ubylo jen proto, že se do soutěže elévů přihlásila jen dvě 
družstva, a tak se soutěž nerealizovala. Ostatní družstva hrála stejné soutěže jako v minulé 
sezoně, ovšem s výjimkou juniorů, kteří hráli nižší soutěž. Většina družstev se pohybovala 
na předních místech soutěžních tabulek. V začínající sezoně 2012/13 již má klub opět sedm 
družstev jako před rokem či dvěma, protože liga elévů se již otevřela. 
 
 
MGC Holešov 
Prezidentem klubu byl Ing. Radek Doležel. Mistrovská utkání a tréninky probíhají na 
minigolfovém hřišti v Palackého ulici č. 1666 (areál bývalého letního kina). 
K 31. 12. 2012 měl celkem 64 členů, z toho bylo dospělých 52 (mužů 25, žen 27) a mládeže 
12 (dorostenců 9, dorostenek 0, žáci 3). Celkový počet členů se snížil o 16, z toho dospělí o 
11 a mládež o 5.  
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezoně 2011/12: 
Družstvo juniorů -  extraliga (4. místo z 5 účastníků) 
Mrzí celkový počet družstev v dlouhodobých soutěžích, který zůstal stejný jako v minulé 
sezoně – pouze jedno. Rok předtím byla ještě družstva čtyři. Zatímco ještě před třemi a čtyřmi 
lety bylo těchto družstev dokonce 6. 
 
 

Tenisový klub Holešov 
Předsedou klubu byl PaedDr. Zdeněk Janalík. Mistrovská utkání a tréninky probíhají v 
tenisovém areálu na Střelnici.  
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K 31. 12. 2011 měl celkem 191 členů, z toho bylo dospělých 174 (mužů 119, žen 55) a 
mládeže 17 (dorostenci 4, dorostenek 7, žáci 3 a žačky 3). Celkový počet členů zůstal stejný, 
zvýšil se počet dospělých o 7 a o 7 klesl počet mládeže.    
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezóně 2012: 
Dorost: jihomoravská oblast III. třída – 6. místo ze 7 účastníků 
Mrzí existence pouze jednoho družstva, v roce 2011 hrála soutěže ještě družstva dvě, a to 
dorostu a starších žáků. V letech 2010, 2009 a 2008 to byla dokonce tři družstva – vedle 
dorostu a starších žáků i dospělí. V roce 2007 a 2006 hrála družstva dvě – dospělí a starší 
žactvo. A v letech 2005 a 2004 to byla opět tři družstva v dlouhodobých soutěžích – dospělí, 
dorost, starší žactvo. Jedná se tedy v roce 2012 o dlouhodobě nejhorší výsledek. 
 
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. 2012 měl celkem 28 členů, z toho bylo dospělých 
28 (mužů 28). Počty zcela stejné jako v roce 2011 a 2010. 
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezoně 2011/12: 
Muži "A" – krajský přebor (5. místo z 12 účastníků)  
Muži "B" – krajská soutěž (4. místo z 12 účastníků) 
Muži "C" – regionální soutěž (2. místo z 8 účastníků) - postup 
Všechna družstva hrála oproti předchozí sezoně nižší dlouhodobou soutěž. Postup se však 
podařil pouze družstvu „C“, které postoupilo do regionálního přeboru. Ještě ve starších 
sezonách reprezentovala klub dokonce čtyři družstva. 
 
KST Holešov (Klub stolního tenisu Holešov) 
Předsedou klubu byl Zdeněk Matela. 
Mistrovské zápasy i tréninky probíhaly dříve v tělocvičně TYMY ve Všetulích.  K 31. 12. 
2012 měl celkem 60 členů, z toho bylo dospělých 42 (mužů 34, žen 8) a mládeže 18 
(dorostenců 11, dorostenek 6, žák 1 a žaček 0). Celkový počet členů zůstal stejný, pouze ubyl 
jeden mládežník, který se stal dospělým. 
Do dlouhodobých soutěží nepřihlásil klub pro sezonu 2011/2012 žádné družstvo. Tři roky 
předtím hrál 3. ligu. 
 
KST Količín (Klub stolního tenisu Količín) 
Sportoviště: sál hostince U Tří lip v Količíně. O klub se staral především Libor Došlík. 
V roce 2012 se klub odhlásil z Českého svazu tělesné výchovy. 
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezoně 2011/12: 
Muži - okresní přebor I. třídy (9. místo z 12 účastníků) 
Již pátý rok reprezentuje klub pouze jedno družstvo, které hraje okresní přebor I. třídy a 
pohybuje se na spodních příčkách tabulky, zatím se v něm však vždy udrželo (v této sezoně 
na devátém místě, tedy o jedno lépe než v sezoně předcházející). 
 
TJ Sokol Tučapy  
Předsedou byl od 26. 2. 2011 Jiří Vrtělka.  
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezoně 2011/12: 
Muži - okresní přebor (III. třída) - 5. místo z 15 účastníků  
Po loňském sestupu se družstvu nepodařilo vrátit do vyšší soutěže, kde tři sezony působilo.  
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TJ Sokol Holešov 
Starostkou byla Irena Smrčková. Tradiční sportoviště je holešovská sokolovna. 
Sportovní oddíly jsou sportovní gymnastika, šachy, volejbal, badminton a box. Program 
jednoty nejvíce naplňovaly hodiny všestrannosti, kde probíhá pravidelné cvičení rodičů 
s dětmi, předškoláků, mladších žaček a žen. 
Oddíl šachu 
Konečné výsledky jednotlivých družstev v sezoně 2011/12: 
Muži „A“ - regionální přebor - 4. místo z 12 účastníků  
Muži „B“ – regionální soutěž - 8. místo z 8 účastníků  
Již třetí sezonu má oddíl dvě družstva v dlouhodobých soutěžích (předtím pouze jedno). 
Výsledky této sezony byly téměř identické se sezonou předcházející. 
Výraznou změnou v TJ Sokol Holešov je skutečnost, že od sezony 2012/2013 oddíl šachu 
zanikl – částečně přešel pod nově založený ŠK EMKAD Holešov – družstva přešla též. 
V nedávné době také skončil oddíl orientačního běhu, který přešel pod Klub českých turistů 
Holešov. 
 

HC Žopy 
Vedoucím týmu byl Roman Vašut. 
Klub začal hrát v sezoně 2010/11 Kroměřížskou hokejovou ligu, kdy obsadil 10. místo z 10 
účastníků. V sezoně 2011/12 již obsadil 8. místo z 10 účastníků. V této sezoně také obdržel 
cenu nejslušnější tým Kroměřížské hokejové ligy – měl celkem jen 110 trestných minut. 
 

HC Holešov Gators, o. s.  
Předsedou byl Michal Novotníček. 
Klub začal hrát v sezoně 2011/12 Kroměřížskou hokejovou ligu a obsadil 10. místo z celkem 
10 účastníků. V roce 2012 se také zaregistroval jako občanské sdružení – oficiální vznik 
(registrace) proběhla 7. 5. 2012. 
 
Statistické údaje o počtech členů k 31. 12. 2012 jsou brány tak jako v minulých letech ze 
statistik Okresního tělovýchovného sdružení Českého svazu tělesné výchovy Kroměříž. 
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Turnaj v pétangue  O pohár starosty Holešova se uskutečnil ve čtvrtek 16. srpna odpoledne 
v příjemném prostředí parku Centra pro seniory Holešov. Sportovního odpoledne se 

zúčastnila čtyři čtyřčlenná družstva z centra pro seniory a holešovského klubu důchodců. 
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X. Zdravotnictví a sociální oblast 
 

Od 1. 1. 2012 začaly platit zákony v oblasti sociálního zabezpečení, které měnily podmínky 
pro nárok a výplatu dávek pro osoby se zdravotním postižením, osoby v hmotné nouzi, 
příspěvku na péči a dávek státní sociální podpory. Všechny tyto dávky začal od ledna 2012 
vyřizovat pro občany Holešova a spádových obcí Úřad práce ČR, krajská pobočka Zlín, 
kontaktní pracoviště Holešov. Pracoviště sídlilo v Holešově, Tovární 1407 (budova 
Městského úřadu Holešov) v 1. poschodí vpravo.  Na Městském úřadu Holešov, Odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví byly od ledna 2012 všem občanům poskytovány vedle výplaty 
sociálních dávek všechny do té doby fungující sociální služby a dále sociální poradenství a 
pomoc podle platných zákonů. Na odboru nadále zůstala agenda sociálně-právní ochrany dětí, 
kdy klientem byla rodina s dítětem do 18 let věku, a dále se rozšířila agenda sociální práce, 
která se zaměřovala na dospělé osoby. Sociální práci pro osoby v hmotné nouzi (jednalo se o 
osoby, které z důvodu nedostatečného příjmu pobíraly dávky pomoci v hmotné nouzi od 
úřadu práce) vykonával Městský úřad Holešov také pro občany ze všech spádových obcí. 
Dále se pracovníci sociálního odboru zabývali například osobami omezenými nebo 
zbavenými způsobilosti k právním úkonům, agendou zvláštního příjemce důchodu, sociálního 
kurátora pro dospělé osoby, komunitním plánováním sociálních služeb či ve spolupráci s 
Tepelným hospodářstvím Holešov, s. r. o. řešili žádosti občanů o přidělení bytu v domech s 
pečovatelskou službou.  V roce 2012 bylo celkem vyplaceno na kontaktním pracovišti 
Holešov 48 348 dávek v celkové výši 149 212 022 Kč, z toho např. příspěvek na péči – 11 
602 dávek, 51 949 200 Kč; dávky pomoci v hmotné nouzi – 3 275 dávek, 10 895 186 Kč; 
dávky státní sociální podpory – 21 345 dávek, 62 637 660 Kč; podpora v nezaměstnanosti a 
při rekvalifikaci – 4 106 dávek, 20 201 730 Kč; příspěvek na mobilitu – 8 019 dávek, 3 258 
400 Kč. Rada města Holešova schválila na jaře smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby 
s Úřadem práce České republiky. Podle této smlouvy nabídl úřad práce městu Holešovu 
pracovníky na veřejnou službu. Jednalo se o osoby v hmotné nouzi a uchazeče o zaměstnání 
vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR, kteří museli odpracovat 20 hodin 
týdně, aby zůstali v evidenci a měli nárok na podporu v nezaměstnanosti. Pro město tak v 
rámci veřejné služby pracovalo deset osob, a to na úpravě veřejných prostranství. V průběhu 
roku však Ústavní soud zrušil povinnost nezaměstnaných odpracovat 20 hodin týdně, aby 
měli nárok na podporu.  

 

Imobilní občané vyřídili občanský průkaz doma 

Veřejné poděkování od obyvatel Ludslavic si vysloužila pracovnice Městského úřadu 
Holešov, konkrétně odboru správního a vnitřních věcí - úseku správních činností.  Od začátku 
roku 2012, kdy došlo ke změně ve vydávání občanských průkazů, úřednice vyjížděla 
k imobilním občanům, kde za pomoci přenosného technického zařízení pořizovala žádosti o 
občanský průkaz včetně fotografií. Pomáhala tak občanům, kterým zdravotní stav 
neumožňoval návštěvu městského úřadu, s vyřízením tohoto dokladu. 
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Centrum pro seniory (CpS), příspěvková organizace (Příční 1475) 

Ředitelkou byla Mgr. Ivana Bozděchová.   

Holešovské zastupitelstvo na svém mimořádném zasedání v pondělí 26. března schválilo 
postup přípravy a realizace investiční akce s názvem Humanizace Centra pro seniory v 
Holešově a dále schválilo projekt této akce a žádost o finanční podporu z dotačního programu 
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Třicet let starý panelový objekt holešovského centra 
pro seniory potřeboval naléhavou opravu v řádech desítek milionů korun. Z předložených 
variant zastupitelé vybrali tu, která počítala s celkovou investicí ve výši 41 milionů korun. Za 
tyto peníze měla být provedena především protipožární zabezpečení, kompletní 
elektroinstalace a rekonstrukce všech bytových jader, včetně instalací.  Jedním z důvodů 
naléhavého řešení situace byla skutečnost, že elektroinstalace a protipožární zabezpečení 
v domově důchodců neodpovídaly novým bezpečnostním předpisům. Nakonec se však městu 
nepodařilo sehnat potřebné peníze od státu, a tak v roce 2012 byla schválena nejnutnější 
rekonstrukce elektroinstalace ve výši zhruba deseti milionů korun. 

Hasiči cvičně evakuovali seniory  

Profesionální hasiči z Holešova, Bystřice pod Hostýnem a Kroměříže spolu se členy jednotek 
sboru dobrovolných hasičů Holešov a Prusinovice si v úterý 2. října v dopoledních hodinách 
prověřili svou připravenost a součinnost při likvidaci požáru ve vícepodlažním objektu 
určeném pro seniory. Podle námětu cvičení byl v 9.30 hodin prostřednictvím elektronického 
poplašného systému zaznamenán vznik požáru v prostoru kulturní místnosti čtvrtého 
nadzemního podlaží Centra pro seniory Holešov.  Úkolem vyslaných jednotek hasičů bylo 
provést průzkum objektu, evakuaci a záchranu osob, a to ve spolupráci s personálem zařízení. 
Účelem cvičení bylo také seznámit hasičské jednotky s objektem, možnostmi evakuace po 
jeho vnitřním a vnějším požárním schodišti a prověřit připravenost personálu k řešením 
tohoto typu události.  

 

Nový klub pro děti 

Od března 2012 zahájil v Holešově svou činnost nový klub pro děti a mládež pod názvem 
ROUTE, kam chodilo 8 až 12 romských i neromských dětí. Zásluhou správce Sboru Jednoty 
bratrské v Holešově a finanční podpory města Holešova vznikl projekt výtvarné a výchovné 
práce s dětmi a mládeží s názvem Lucien. Klub vedli Mgr. Milan Svoboda a Ing. Daniela 
Svobodová, kteří působili zároveň jako lektoři. Spolu se čtyřmi dobrovolníky se v práci 
s dětmi střídali.  Děti pod vedením lektorů chodily na výlety, učily se různým hrám, 
nacvičovaly kulturní programy a další. Pravidelnou součástí bylo i setkávání všech účastníků 
s přizváním rodičů, kde probíhala prezentace výrobků a děti také připravily pohoštění pro své 
rodiče. Součástí těchto setkání byl také „brainstorming“ nápadů, které přinášely samy děti 
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nebo jejich rodiče. Zázemí pro činnost poskytovala klubovna Sboru Jednoty bratrské. Ve 
sklepních prostorách byla vybavená dílna pro práci se dřevem.  
 

 

Charita Holešov 

Ředitelem byl Mgr. Milan Jelínek. 

Charita Holešov oslavila v roce 2012 dvacet let od svého založení.  Oslavy se konaly 
začátkem května. V pátek 4. května se od 8 do 16 hodin uskutečnil den otevřených dveří. Lidé 
se mohli podívat do prostor budovy Charity na náměstí Svobody 97, dále do Domu s 
pečovatelskou službou, Novosady 1597, do Domu s pečovatelskou službou, Havlíčkova 1134 
a 1136 a do Domu s pečovatelskou službou, Tyršova 658. Ve dvacet hodin se pak konal v 
kostele Nanebevzetí Panny Marie charitní koncert, v rámci kterého vystoupili Holešovský 
chrámový sbor, Holešovský komorní orchestr a Trubači Holešov. V sobotu 5. května se 
konala od 10 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie mše svatá. Hlavním celebrantem byl 
P. Bohumír Vitásek, prezident Arcidiecézní charity Olomouc. V srpnu se uskutečnil v rámci 
výročí charitativní koncert, kterého se zúčastnilo zhruba 300 diváků. Výtěžek z tohoto 
koncertu ve výši 39 400 Kč byl ve čtvrtek 20. září předán rodičům dvou postižených dětí. 
Pracovníci Charity v průběhu roku tradičně uspořádali Tříkrálovou sbírku či jarní a podzimní 
sbírku šatstva. Hlavní náplní charitní pečovatelské služby byla podpora zejména seniorů, a to 
v oblasti péče o vlastní osobu či domácnost. Pečovatelky tedy zajišťovaly nákupy, úklid, 
koupele, dovoz obědů, praní a žehlení prádla či pedikúru. 

Pečovatelka zachránila starému muži život 

Jednoho lednového dne v roce 2012 přišla charitní pečovatelka jako vždy s jídlonosičem v 
ruce k domovním dveřím jednoho klienta v Holešově, zazvonila a čekala obvyklou reakci v 
mluvítku. Toho dne však čekala marně. Pečovatelka informovala o situaci svou vedoucí. 
Nejprve bylo třeba ověřit, jestli je muž doma, kdy byl naposledy viděn, jestli ho neodvezla 
během dne sanitka apod. Ze zjištěných informací vyplynulo, že pán je doma. Bylo tedy nutné 
situaci okamžitě řešit. Klient mohl být totiž v ohrožení života. Vedoucí dále postupovala 
podle stanoveného postupu. Zavolala na tísňovou linku a pak už nabraly události rychlý spád. 
Hasiči rychle odemkli zámek dveří od bytu. Posádka zdravotníků, která na místo přijela, 
vzápětí potvrdila, že muž byl skutečně v bezprostředním ohrožení života. Totéž řekl později v 
nemocnici i lékař s tím, že pracovnice Charity muži zachránila život.  
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Nejstarší občanka Holešova Marie Mičková se v listopadu 2012 dožila 102 let. 
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XI. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A STATISTIKA 
 

 

Počet obyvatel se snížil 

Počet obyvatel města se opět meziročně snížil. V roce 2012 se v Holešově narodilo 116 dětí a 
zemřelo 155 občanů města. Nově se v Holešově přihlásilo k trvalému pobytu 188 občanů. K 
31. prosinci 2012 žilo v Holešově 11 772 obyvatel. V roce 2011 se přitom v Holešově 
narodilo 112 dětí a zemřelo 144 občanů města. Nově se v Holešově přihlásilo k trvalému 
pobytu 155 občanů. K 31. prosinci 2011 žilo v Holešově 11 823 obyvatel. Ke stejnému datu 
roku předcházejícího to přitom bylo 11 906 obyvatel. 

 

Nejstarší občanka Holešova oslavila sto druhé narozeniny 

Sto druhé narozeniny oslavila v listopadu 2012 nejstarší občanka Holešova Marie Mičková. 
Úžasná žena, které by věci neznalý pozorovatel hádal možná osmdesát.  Celý život provázelo 
Marii Mičkovou řemeslo dámské krejčové. Jako jedno ze třinácti dětí ji rodiče přivezli do 
Vídně z rodného Nymburka čtrnáct dnů po narození. Tragickou kulisu dětství české 
Vídeňanky tvořila první světová válka. Marie začala navštěvovat českou školu a vlastenectví 
rodiny se ještě více prohloubilo po vzniku samostatného Československa. Kromě jiného 
chodila cvičit do Orla, kde poznala svého muže Aloise Mičku. Pocházel z Rajnochovic a ve 
městě na Dunaji měl truhlářskou dílnu. V roce 1932 se jim narodila první dcera Marie - řada 
Holešovanů jistě zná někdejší dlouholetou vedoucí školní jídelny Marii Mrázkovou.  Mladá 
Maruška nastoupila do první třídy nové české školy ve 12. vídeňském okrese v září 1938. To 
už však v Rakousku vládl Adolf Hitler. Na mnichovské konferenci spojenecké mocnosti 
zradily Československo a vláda vyhlásila 23. září mobilizaci. Ještě téže noci Mičkovi opustili 
Vídeň. Hranice Československa byla neprodyšně uzavřena a tak do rodné země museli 
oklikou přes bývalou Jugoslávii, Bulharsko, Rumunsko a Podkarpatskou Rus.  Po příjezdu na 
Moravu se ubytovali u manželových příbuzných v Podhradní Lhotě. Majetek ve Vídni jim 
propadl ve prospěch Říše a tak začali hledat nový domov. Nakonec se usadili v Holešově. Na 
jaře 1939 koupili od spořitelny v dražbě novostavbu v dnešní ulici Komenského a paní 
Mičková v ní bydlí dodnes se svou mladší dcerou Jiřinou Matochovou.  Zařídila si 
krejčovskou dílnu a od té doby se dlouhá léta podílela na tvorbě šatníků stovek holešovských 
žen. Podnikání paní Mičkové se po válce úspěšně rozvíjelo, v roce 1952 však stát prosperující 
dílnu znárodnil a zařadil do družstva Styl.  K naplnění další ze stinných stránek historie 
dvacátého století došlo v životě paní Mičkové v roce 1958. Společně se svým manželem, 
zetěm i starší dcerou byli odsouzeni za špionáž k dlouholetým trestům. Hlavní roli v tomto 
případu hrál provokatér a agent StB Karel Sochatzi.  Po roce 1989 byli všichni odsouzení 
členové rodiny rehabilitováni. Z vyměřených deseti let žaláře nakonec strávila Marie Mičková 
ve vězení 28 měsíců. Společně s ostatními ji propustili na základě amnestie prezidenta 
republiky. V pardubické věznici pobývala kromě jiného s poslední holešovskou hraběnkou 
Barborou Wrbnovou.  Alois Mička se vrátil z věznice v Leopoldově s podlomeným zdravím a 
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v roce 1965 zemřel. Po návratu z vězení nastoupila zpět do družstva Styl, ale kvůli 
zdravotním problémům mohla šít doma.  Svoji profesi neopustila ani po odchodu do důchodu 
a dále byla její hlavní životní náplní. Marie Mičková jezdila do Vídně pravidelně i před rokem 
1989. Zejména po své mamince tam má spoustu příbuzných a taky přátel. A jaký že měla tato 
úžasná a stále energická žena recept na dlouhověkost? Celý život málo spala. Mnohdy 
v průměru tak tři hodiny denně. Po nocích šila a vařila. Po smrti svého manžela v roce 1965 
také začala kouřit. Přestala až v devadesáti, protože dostala infarkt. Pila hodně kafe, ale ne 
alkohol. A jedla prakticky všechno.   
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XII. Zajímavosti 
 

Unikátní fotografie ukázala dávno zaniklý děkanský dvůr  

Občas se podaří učinit, či spíše zveřejnit velmi zajímavý objev. V roce 2012 přinesl na 
městský úřad holešovský občan Ladislav Linda ukázat fotografii starého Holešova. Tato 
fotografie zobrazovala již neexistující stavbu. Určit se ji podařilo díky věžičkám vykukujícím 
za zdí fotograficky zachyceného dvora – jsou to věžičky Graetzerovy, později Kosatíkovy 
vily (nyní služebna Policie ČR v Holešově). Tato lokalizace potom jednoznačně určila objekt, 
který je zde zachycen. Jedná se o tzv. „děkanský dvůr“ – hospodářskou základnu 
holešovského děkanství a farnosti, která byla v minulých staletích díky rozsáhlé pozemkové 
držbě jednou z nejbohatších na Moravě (ostatně holešovskými děkany a faráři byli často i 
vysoce urození šlechtici). Tento dvůr měl podobu velkostatku zřejmě ještě se středověkými 
prvky.  Brána s průjezdem byla stejného stylu, jako byly městské brány kolem našeho města, 
dvůr byl tedy částečně opevněn. Podle fotografie bylo zřejmé, že děkanský dvůr disponoval 
značným počtem zaměstnanců, povozů i tažných zvířat. V barokní době ke dvoru přibyla i 
okrasná zahrada. Park byl zámeckého stylu. Sám děkanský dvůr měl parcelní číslo 42 a 
zahrada 43. V té době se dvůr nacházel na samostatném katastrálním území Plačkova.  Jak je 
ze sousedství Kosatíkovy vily zřejmé, celý tento areál se nacházel v místě dnešního 
supermarketu Albert a parkovišť, která jej obklopují. Sama unikátní fotografie byla pořízená 
zřejmě někdy na konci 20. let dvacátého století. Dokazuje to už definitivní výzdoba právě 
Kosatíkovy vily, kterou v té době vyzdobil sgrafity a slunečními hodinami známý moravský 
malíř Jano Kohler, mimo jiné autor keramických obrazů na tzv. nové křížové cestě na Sv. 
Hostýně. 

 

Děkanský dvůr – hospodářská základna holešovského děkanství a farnosti někdy 
z dvacátých let dvacátého století. Ke zveřejnění fotografie došlo v roce 2012. 
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Přehlídka trofejí se konala po více než 30 letech  

Cílem květnové chovatelské přehlídky, která se uskutečnila na zámku v rámci Dnů města 
Holešova, bylo zhodnotit kvalitu chované zvěře, a to zejména kontrolou ulovené zvěře v 
územním obvodu okresu Kroměříž. Celkově bylo v okrese Kroměříž v mysliveckém roce 
2011 uloveno 1 521 kusů srnčí zvěře. Z toho 616 srnců, 508 srn a 397 srnčat. Ulovení srnci 
byli vystaveni na této chovatelské přehlídce. Z předložených srnců bylo hodnotitelskou 
komisí ohodnoceno dvanáct srnců, z nichž obdržel 1 zlatou, 6 stříbrnou a 5 bronzovou 
medaili. Bodová hodnota nejsilnějšího srnce byla naměřena na 134,25 bodu C. I. C. Srnec byl 
uloven v honitbě Roštění lovcem Aloisem Kunrátem. Přehlídku, která se konala 
v holešovském zámku od pátku 4. do neděle 6. května, navštívilo okolo 2 000 návštěvníků. V 
pátek doprovázel mysliveckými signály přehlídku trubačský soubor ze Střední lesnické školy 
Hranice. Pro děti byly připraveny komentované prohlídky a lesní pedagogika z kroměřížské 
pobočky Ústavu pro hospodářskou úpravu lesa. V sobotu mohli návštěvníci zhlédnout svod 
loveckých psů v zámecké zahradě, kterého se zúčastnilo 72 psů různých loveckých plemen. 
Dále byla připravena ukázka práce sokolníků, kteří předvedli návštěvníkům své dravce. 
Přehlídku dále provázely ukázky rytectví zbraní, řezbářských či malířských prací a další 
doprovodné akce. Myslivecké dny byly uzavřeny v neděli dopoledne v kině Svět.  
Návštěvníci si zde mohli poslechnout přednášky Pavla Scherera, odborníka na chov srnčí 
zvěře v zajetí, a Doc. Milana Maleny, ústředního ředitele Státní veterinární správy. Okolo 12. 
hodiny byla chovatelská přehlídka trofejí a myslivecké dny zakončeny. Chovatelská přehlídka 
se konala v různých částech okresu každoročně, ale v Holešově se ji podařilo v roce 2012 
zorganizovat po více než 30 letech.  

Stal se při slavnostní mši za sv. Jana Sarkandra malý zázrak? 

Ve spoustě akcí a aktivit květnových slavností v Holešově vynikla slavnostní mše svatá v 
neděli 6. května, konaná ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie. Byla věnována 
holešovskému patronu a populárnímu světci, jehož život a působení jsou svázány právě s 
naším městem – sv. Janu Sarkandrovi a městu Holešovu. Mši celebroval generální vikář 
Arcibiskupství olomouckého Mons. Josef Nuzík, koncelebrantem byl náš děkan a farář 
holešovský P. Jerzy Walczak, mše se zúčastnilo vedení města – starosta PaedDr. Zdeněk 
Janalík, místostarostové Mgr. Rudolf Seifert a Bc. Jaroslav Chmelař společně se zástupci 
partnerských měst z Polska, Slovenska, Chorvatska a Rakouska. V němčině, polštině, 
slovenštině a chorvatštině zazněly rovněž úryvky z bible a přímluvy zástupců partnerských 
měst, mši doprovodil Holešovský chrámový sbor a Holešovští trubači, kteří vytrubovali i před 
kostelem. A co bylo tím nejskvělejším mystickým zážitkem, který by se snad dal laicky 
nazvat i takovým malým holešovským zázrakem? Na oltářním stole byl po dobu konání mše 
vystaven nádherný barokní skleněný relikviář s ostatky sv. Jana Sarkandra, který je jinak 
uložen ve farním trezoru. A na konci mše jedním z horních oken pronikl do jinak 
potemnělých prostor našeho chrámu jeden jediný sluneční paprsek. A po celou dobu zhruba 
deseti minut dopadal právě na relikviář se Sarkandrovými ostatky, jako by ukazoval na 
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našeho patrona, kterému bohužel zatím v Holešově nevěnujeme dostatečnou úctu a pozornost. 
Když na závěr mše P. Walzcak upozornil na tento jev, který asi těžko můžeme nazvat pouhou 
náhodou, paprsek po chvilce zmizel. Tento jev viděli všichni účastníci mše – a nejen 
holešovští občané, ale i hosté z poloviny Evropy. Mohl být náš holešovský patron oslaven 
lépe?  

 

 
 

Kačeny zastavily provoz a opilý řidič nedobrzdil 

Ke kuriózní dopravní nehodě došlo v úterý 19. června dopoledne v Palackého ulici u hřiště 
vedle gymnázia. Přes cestu si to tady namířila divoká kačena s několika mladými kačenkami.  
Řidiči dvou projíždějících vozidel na situaci zareagovali a zabrzdili, řidič dalšího vozu to však 
už nestihl. Zřejmě vlivem požitého alkoholu zareagoval pozdě a popostrčil vozidlo před 
sebou. Přístroj u něj totiž naměřil 1,23 promile. Při nehodě nebyl nikdo zraněn. Škoda se 
vyšplhala na 255 tisíc korun. Strážníci Městské policie Holešov kačení rodinku následně 
odnesli do blízké zahrady. 

Sbírka suchého pečiva a jablek pro lesní zvěř 

Již pátým rokem uspořádal minigolfový oddíl Holešov velkou sbírku suchého pečiva a jablek 
pro lesní zvěř. Veškerý vybraný materiál si odvezli myslivci, kteří hospodařili v honitbách v 
okolí města Holešova, a v tomto pro zvěř nejtěžším období jej rozvezli po okolních 
krmelištích. Hlavní velká sbírka se uskutečnila v pátek 2. 3. 2012 ve Zverimexu u minigolfu. 
Kdo do sbírky přispěl, dostal jako poděkování vstupenku na minigolf v Holešově pro letní 
období zdarma. Majitelka zverimexu Zdeňka Doleželová sbírala pečivo celoročně. Podařilo se 
jí soustředit 65 pytlů starého pečiva.  
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Sběratelé vystavili motor vyrobený v Holešově 

Desítky historických modelů automobilů a motocyklů zaplnily jako již tradičně v polovině 
července zámeckou zahradu holešovského zámku. Mezi exponáty, které mohli návštěvníci 
obdivovat, byl i spalovací motor ze sbírky holešovského občana Jiřího Kopečka a jeho otce 
Oldřicha. Právě tento stroj byl raritou mezi ostatními exponáty tím, že byl vyrobený přímo 
v Holešově. Vznikl v dílně živnostníka Leopolda Pfossera před druhou světovou válkou. 
Tento rodák ze Zdounek začal podnikat v roce 1930 ve strojnické dílně Františka Hůlky - 
vrchního strojníka všetulského cukrovaru. Dílna sídlila na Novosadech, v části bývalé 
chemické továrny na výrobu kostní moučky.  V katalogu Okresní živnostensko-průmyslové 
výstavy v Holešově, která se konala od 19. července do 16. srpna 1931 Leopold Pfosser 
inzeroval výrobu a opravu veškerých hospodářských strojů, benzinových plynosacích a 
vysokotlakých motorů a frézování ozubených kol. Není bez zajímavosti, že se v roce 1934 
stala jeho dílna terčem zlodějů. Jak psaly tehdejší Holešovské listy, „do dílny p. Pfossera na 
Privátce vnikli v noci z úterka na středu neznámí pachatelé a ukradli tam různé náčiní i 
s vrtačkou“. V roce 1946 koupil živnostník Pfosser stodolu a pozemek v dnešní Palackého 
ulici č. 1385 za 60 000 Kč. Do roku 1950 se mu tady podařilo vybudovat novou strojírenskou 
dílnu. Prvního dubna 1951 se v rámci začleňování živnostníků do socialistického sektoru stal 
Leopold Pfosser  součástí družstva Vydrukov.  Na tomto místě v sousedství dnešních 
Uhelných skladů je dnes pneuservis. Leopold Pfosser později pracoval v národním podniku 
TON a Opravnách zemědělských strojů. Zemřel 17. února 1978 a v závěti zanechal svému 
bratrovi kromě jiného také osobní automobil Praga Baby v hodnotě 3 536 Kč.  

Archeologický výzkum žárového pohřebiště ve Všetulích  

V měsíci březnu proběhl záchranný archeologický výzkum při stavbě kanalizace na začátku 
místní části Všetuly. Tento výzkum provádějí pracovníci Ústavu archeologické památkové 
péče Brno pod vedením Mgr. Ivana Čižmáře. Již v roce 2009 zde bylo při stavebních 
pracích zjištěno starodávné pohřebiště. Bylo vyzvednuto a zdokumentováno celkem 8 
žárových hrobů slezské fáze kultury lužických popelnicových polí a platěnické kultury. 
V roce 2012 se při pokládání kanalizace podařilo najít dalších 11 urnových hrobů (kumulace 
nádob, případně jejich zbytků), z nichž nejzajímavější byl tvořen souborem 7 nádob, u nichž 
se podařilo nalézt dva masivní korály z bronzu a železa společně s bronzových kroužkem. V 
některých nádobách se také podařilo zachytit spálené lidské pozůstatky, které se staly 
předmětem dalších antropologických analýz. Z poznatků získaných při výzkumu vyplynulo, 
že místo nálezu sloužilo jako pohřebiště již od mladší doby bronzové (cca od roku 1300 př. n. 
l.) průběžně až do období platěnické kultury doby halštatské (cca od roku 800 př. n. l. do 4. 
stol. př. n. l.). Dále se při stavbě kanalizačního přivaděče ve směru od Količína (podél silnice) 
podařilo zachytit několik zahloubených objektů kultury s lineární keramikou (cca okolo 5000 
let př. n. l.), které dokládaly přítomnost neolitického sídlištního areálu v tomto prostoru. 
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XIII. Osobnosti a úmrtí v roce 2012 
 

Dne 16. března zemřela ve věku 82 let po těžké nemoci PhDr. Eva Krystýnková, dcera 
čestného občana Holešova a dlouholetého starosty našeho města prof. Jana Šráčka. Celý život 
se věnovala historii a památkové péči, v padesátých letech vytvořila základy systému ochrany 
a evidence kulturních památek v našem městě. Působila rovněž v archeologii, několik 
desetiletí vedla Národní kulturní památník ve velkomoravských Mikulčicích, v závěru své 
pracovní kariéry měla na starosti památky ve vlastnictví Olomoucké arcidiecéze. Vždy se 
vracela do svého rodného města, pořádala zde řadu zajímavých přednášek, pomáhala svému 
otci s proslulými zájezdy zejména po církevních pamětihodnostech naší vlasti i zahraničí. 
Rozloučení s PhDr. Krystýnkovou se konalo ve čtvrtek dne 22. března ve 14.30 hod. ve 
farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Holešově. 


