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Řídící tým Programu rozvoje města Holýšov:
Ing. Antonín Pazour

Město Holýšov

Bc. Hana Valachovičová

Město Holýšov

Naďa Kalinová

Město Holýšov

Milan Hulín

Město Holýšov

Na zpracování Programu rozvoje města Holýšov, včetně názorového
průzkumu obyvatel města se aktivně účastnili rovněž ostatní
zaměstnanci Městského úřadu Holýšov a zastupitelé Zastupitelstva
města Holýšov.
Děkujeme všem jmenovaným
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Situační analýza
1. Poloha a vnější vztahy
1.1.Úvod a poloha
Město Holýšov leží na spojnici Plzně a Domažlic, na břehu řeky
Radbuzy, v nadm. výšce 377 m, na úpatí vrchů Trný a Makový. Město protíná
železniční trať Praha-Plzeň-Domažlice-Furth in Wald a silnice I/26, která se
napojuje na dálnici D5 Praha-Rozvadov. Zdejší krajina je prostoupena
rozsáhlými lesy. K přírodním zajímavostem patří oblast Hradecké skály při
řece Radbuze. Ve skále se nalézá 28 m dlouhý tunel. Vznikl jako průzkumná
štola při sledování křemenné žíly. Skalní masiv je využíván jako horolezecký
cvičný terén. Součástí města je i obec Dolní Kamenice s Výtuňskými lesy a
rybníkem. V těchto lesích se nacházely doly na kamenné uhlí zásobující i
tehdejší holýšovskou sklárnu.

1.2.Vnější vztahy
Sdružení obcí
Město Holýšov je součástí Svazku Domažlicko (dobrovolného svazku
obcí), které sdružuje 38 obcí.

V roce 1992 se dohodli zástupci měst a obcí okresů Domažlice a Klatovy
na ustavení zájmového sdružení právnických osob. Toto sdružení bylo
potvrzeno zakladatelskou smlouvou 10.12.1992 s názvem Svazek českých
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měst a obcí v česko-bavorském příhraničním prostoru „Střed“. Podle stanov,
které nabyly platnost dnem 1.1.1993, jde o sdružení přeshraniční, jehož členy
jsou města a obce v českém příhraničním prostoru a druhým členem jsou
města a obce v přilehlém bavorském příhraničním prostoru. Obě části
sdružení jednají samostatně a scházejí se podle potřeby.
Město Holýšov je členem svazku Mikroregionu Radbuza, který vznikl
v roce 1999 z důvodu společného postupu při řešení otázek vznikajících
v daných obcích mikroregionu. Je přirozeným spádovým územím při řece
Radbuze o rozloze 470 km2. Tvoří jej svazek 25 členských obcí a 2
přidružených. Dnes má mikroregion již několik úspěšně dokončených projektů
za sebou – obnova poutního místa na Křížovém vrchu, vybudování systému
sběrných dvorů a především projekt „Čistá Radbuza“ – odkanalizování a
čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy.
Dále je město členem Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR). Je to dobrovolná
nepolitická
a nevládní organizace, která je partnerem pro vládní i
parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů
legislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Sdružuje
2615 obcí, to je 41,85% z celkového počtu obcí v ČR.
Zároveň je Holýšov členem SMOPK – Sdružení měst a obcí Plzeňského
kraje. V tomto sdružení je 164 obcí z 501 v Plzeňském kraji, což představuje
33,7%. Počet obyvatel členských obcí je 405.027, to je 73 % ze všech obyvatel
v PK. Cílem tohoto svazu je především organizovat setkání, na kterých
informuje o připravovaných právních normách, financování z EU o aktuálních
grantových možnostech a diskutuje nad aktuálními problémy samosprávy.

Partnerská města a obce
Město Holýšov má od roku 1992 uzavřené partnerství s městem
Kümmersbruck (Spolková republika Německo) a od roku 1999 s městem Port
(Švýcarsko). S těmito městy udržuje pravidelný kontakt nejen v oblasti místní
správy, ale i v zájmových činnostech. Zejména v oblasti školství, kdy školy
pořádají výměnné několikadenní pobyty žáků s bohatým programem.

2. Historie a současnost města
Okolí Holýšova bylo, jak dokládají archeologické nálezy z pravěkých
mohyl, osídleno ve starší době bronzové, okolo roku 2000 př.n.l.. První
dochované písemné záznamy o existenci obce jsou v listině věnované
chotěšovskému klášteru 23.5.1273 papežem Řehořem X., kde je osada
uváděna jako Hollissou mezi výčtem dalších 42 vesnic a ostatních statků. Po
husitských válkách se dostala část vsi do držení okolní šlechty. Rozdělení vsi
mezi několik majitelů přetrvalo až do roku 1623, kdy se zcelený Holýšov vrátil
do majetku kláštera. Po zrušení kláštera roku 1782 ves s celým klášterním
panstvím koupil hrabě Thurn-Taxis, v jehož držení byla až do roku 1919.
Původní ves byla soustředěna okolo pravidelné návsi s kostelem sv.
Petra a Pavla, který je od svého vzniku nezaměnitelnou dominantou obce a je
pevně spojen s jejími dějinami. Okolo stavby se nacházel původní holýšovský
hřbitov zrušený v roce 1789.
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Z malé vsi na město se začal Holýšov vyvíjet po roce 1897, kdy zde
proslulá sklářská rodina Zieglerů založila sklárnu na lité tabulové a zrcadlové
sklo. Byl to jeden z největších podniků svého druhu v monarchii. To se
odrazilo na stavebním rozvoji obce i růstem počtu obyvatel, který se téměř
ztrojnásobil. V době hospodářské krize ve 30. letech byla výroba skla
zastavena a zařízení sklárny demontováno. Opuštěné prostory byly během II.
světové války přebudovány na muniční továrnu. Práci v továrně vykonávali
nejdříve francouzští váleční zajatci. V roce 1944 byl v bývalém statku Nový
dvůr zřízen koncentrační tábor, pobočka Flossenbürgu. Válečných zajatců a
nuceně nasazených dělníků z okupovaných zemí pracujících v muničních
továrnách bylo až na 8 tisíc.
V roce 1960 získal Holýšov statut města a tím i svůj znak. Ten byl
v roce 1993 změněn do stávající podoby. V horní polovině gotického štítu je
černé paroží ve zlatém poli, jako symbol zakladatele Tepelského a
Chotěšovského kláštera českého vladyky Hroznaty a v dolní polovině je
zkřížený stříbrný meč se stříbrným klíčem v modrém poli, jako atributy
svatého Petra a Pavla. Žlutá barva znázorňuje vrchnost, bývalý klášter. Modrá
barva symbolizuje protékající řeku Radbuzu, při níž vedly důležité obchodní
cesty.
Spojení Holýšova s okolními městy zajišťuje autobusová a železniční
doprava. První vlak projel městem v roce 1867 a první zastávka pro civilní
dopravu v Holýšově byla zbudována v roce 1911. Zastávka se nacházela
v těsné blízkosti závor na hlavní komunikaci. V roce 1942 byla zahájena
přestavba kolejiště a tím se přesunula budova nádraží na místo, tak jak jej
známe dnes.
Dnešní Holýšov je správním a hospodářským centrem a je pověřen
výkonem státní správy pro 8 obcí. Město vybudovalo kompletní
infrastrukturu, kterou stále rozšiřuje a obnovuje. Posledním projektem je
Čistá Radbuza, kdy byla zrekonstruována stávající kanalizace a rozšířena o
další kanalizační vedení a dále byla zrekonstruována ČOV, vše podle EU
směrnic.
V Holýšově bylo postupně vybudováno několik sídlišť:
Sídliště Výhledy – bylo postaveno v sasském stavebním stylu válečnými
zajatci a nuceně nasazenými dělníky za II. sv. války původně pro německé
občany. Dnes má již historickou hodnotu.
V roce 1955 byla započata výstavba sídliště pod školou spolu se základní
školou – bylo to tzv. vojenské sídliště pro rodiny důstojníků holýšovských
vojenských útvarů.
Sídliště Pod Makovým vrchem – v roce 1968 začala výstavba bytů, v roce 1970
bylo předáno prvních 108 b.j. Po roce 1971 byly předány zbývající byty. V 70.
letech se Pod Makovým vrchem ještě postavilo svépomocí bytovým družstvem
48 b.j., v roce 1985 – 1988 144 b.j. a v roce 2000-2002 se postavilo dalších 72
družstevních bytů, na jejichž výstavbu město dostalo dotaci na výstabu bytů
z MMR ve výši 23.040.000,- Kč na byty a 5.760.000,- Kč na infrastrukturu.
V letech 1996-99 bylo přistaveno v nástavbách pod školou dalších 100 bytů.
Z další dotace na výstavbu bytů ze Státního fondu pro rozvoj bydlení ve výši
cca 63.000.000,- Kč bylo vystaveno 155 b.j. v letech 2004-2006 sídliště Na
Stráni.
Výstavba rodinných domků nezaostává a postupně se rozšiřuje Pod
Makovým vrchem. Dnes v Holýšově stojí cca 357 rodinných domů.
V období 50. až 80. let došlo vůbec v Holýšově k velkému stavebnímu
rozmachu. Bylo to dáno především politickým systémem, kdy mnoho staveb
se budovalo za pomoci „Akcí Z“. Ať již to byly opravy a přestavby mateřské
školy, jeslí, LŠU, výstavba kanalizací, sadové úpravy, asfaltování ulic a
chodníků, oprava kaple a hřbitova, byla postavena benzinová čerpací stanice a
6

na 400 garáží, služby pro občany – prádelna, žehlírna, opravny, prodejny
potravin. Pro sportovní vyžití - dětské hřiště, oprava tělocvičny, úprava hřišť.
Významným budovatelským počinem pro Holýšov byla výstavba ZŠ
(1955-1958), kulturního domu v letech 1974-1979, na který navazovala
přístavba kina (1979-1982). Ve stejném roce 1979 začala pro TJ Holýšov
výstavba sportovní haly, která byla postupně rozšířena ještě o ubytovnu a
saunu a skončila s dostavbou v roce 1983. V roce 1983 započala také výstavba
nové MŠ v Luční ulici. V 70. letech byla také
nejvíce rozšiřována
infrastruktura, především kanalizace a veřejné osvětlení.
Ve městě, které má „jen“ 4850 obyvatel, došlo v 90. letech k velkému
rozmachu v podnikání. Vznikla Průmyslová zóna I - sever v blízkosti silnice
I/26, při příjezdu do Plzně, kde v dnešní době stojí firmy, každá s několika
desítkami až stovkami zaměstnanců, EvoBus Bohemia s.r.o. – výroba
komponentů do autobusů, Wuppermann Kovotechnika s.r.o. – kovozpracování,
nástrojářství, Gutre – elektropříslušenství. Dále pak zóna pro drobné
podnikání s bydlením – Auto Volf Škoda a Citröen, TOVO vodoinstalace,
Autosalon Pilný, Pneuservis Kaděra a další. Mimo průmyslovou zónu jsou ve
městě další firmy – původní LIAZ – dnes SVA, v jejímž areálu jsou např. firmy
Faiveley Transport Plzeň s.r.o. – klimatizace, OTEX Kovo – výroba lisů a
jednoúčelových strojů. Další pak Západočeská stavební společnost, Behr
Tthermot-tronik Czech – výroba komponentů do luxusních vozidel a
Kabelovna Kabex – výroba silových a speciálních kabelů. Všechny tyto firmy
nabízejí zaměstnání pro široké okolí. A důkazem toho, že se firmám zde daří,
je jejich rozšiřování. Dalším velkým počinem pro město byl odprodej kasáren
od MO a Vojenských lesů a statků ČR, díky kterému vznikla Průmyslová zóna
II - kasárna. I zde našlo mnoho podnikatelů a firem zázemí pro své podnikání,
např.: INOVA s.r.o. – jednoúčelové stroje, Betonárka Lorenc, Čalounictví
Karbanová a Gabriel, Truhlářství Plecitý, Truhlářství Janeček, Zámečnictví
Horváthová, Paliva Čermák, ICOM transport a.s. – autodoprava, SELME iZ
s.r.o. – obráběcí stroje, SHK CZ s.r.o. – solární panely, Lakovna PLOM,
autodoprava Argman a nyní nově vznikající ubytovny.
Ani v občanské vybavenosti město nezaostává. Nenajde se odvětví či
sortiment, který by zde nebyl. Je zde několik větších či menších obchodů
s potravinami Spar Šimek, Trio Štván, Oáza, nákupní střediska Penny a Lidl,
je zde drogerie Stather, bytový textil a textil Trnka, Ája, Rosa Strnadová,
papírenské a kancelářské potřeby Maiva, domácí potřeby a hračky, Obuv,
řeznictví Zeman, Gill a Procházka, zelenina Toman, pekárna Kuric, cukrárny
Trnka a Strejcovi, Elektro Volf, Elektro Bubla, GM Computer, Optika M&M,
BM&MM Korbely, Nábytek Realistic, Truhlářství Korytiak a mnoho dalších.
Dále služby pro občany – několik kadeřnictví, Studio krásy, relaxační masáže,
pedikúra, květinářství Szederová, Kavalír, Kvítek, několik restaurací Český
Dvůr, U Nováků, restaurace Kulturní dům, restaurace Pošumavák, pizzerie
Pohoda, bufet Radbuza, několik Tip sportů a hospůdek.
V roce 1967 byl Holýšov z hlediska zdravotní péče převeden do
nemocnice ve Stodě. Dnes je ve městě zdravotní středisko, ke kterému byla
v polovině 90. let dostavěna přístavba s ordinacemi a 2 byty pro lékaře.
Ordinují zde praktický, dětský, zubní, rehabilitační a další odborní lékaři. Ve
městě je lékárna. Do občanské vybavenosti musíme zahrnout i Poštu a peněžní
ústavy Českou spořitelnu a Komerční banku a pojišťovací agenty. Taktéž Dům
s pečovatelskou službou, který vznikl přístavbou ke staré vile, která dříve
sloužila jako jesle, a kde v roce 2002 bylo zkolaudováno 15 bytů pro naše
starší občany.
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Památky města





Pravděpodobně nejstarší dochovanou památkou v obci je kostel sv.
Petra a Pavla. První písemná zmínka o založení kostela společně s farou
je z roku 1352. Jako farní kostel je uváděn v roce 1384. K částečnému
zrušení kostela došlo v průběhu třicetileté války a až v roce 1743 byla
obnovena fara a byly dokončeny náročné barokní přestavby spolu
s barokní věží, která má tři patra, přičemž ve třetím patře je vysoká
zvonová stolice, kde v současné době jsou zavěšeny pouze dva zvony.
Věž vrcholí neobyčejně vysokým štíhlým jehlancem a je vysoká 39
metrů.
Kaplička v Dolní Kamenici je uprostřed obce. Je to jednoduchá
šestiboká stavba zakryta jehlancovou střechou s cibulovou bání a
zvonkem.
Další historickou dominantou Holýšova je radnice. Její stavba byla
zahájena v roce 1926 na místě bývalé staré školy podle projektu
architekta Ing. Ernsta Březiny. Secesní stavba radnice měla napomoci
povýšit obec z původní zemědělské osady na moderní průmyslové
centrum. Samotná stavba byla navržena jako víceúčelová, kdy kromě
správního centra obce plnila i funkci vzdělávací a kulturní. Byla zde
vybudována i obecní šatlava. Dominantním prvkem radnice je hodinová
věž. Výroba věžních hodin byla zadána německé firmě Turmuhren –
Fabrik. Slavnostní otevření radnice proběhlo dne 28.8.1927.

3. Obyvatelstvo
3.1. Populační vývoj
Podle dochované evidence, která se vedla již od roku 1756, je evidentní, že
Holýšov byl obcí ryze zemědělskou. Až mezi roky 1858 a 1910 došlo k
prudkému rozvoji díky výstavbě Zieglerovi sklárny. Jen počet domů se zvedl o
rovnou čtyřicítku:
Rok 1858
51 domů 336 obyvatel
1900
91
689
1910
127
1007
Evidence během II. sv. války, co se počtu obyvatel týče, je bohužel
zkreslená, protože do celkového počtu jsou započteni i váleční zajatci a
totálně nasazení dělníci (2510). V roce 1944 byla převážná většina občanů
Němců (3186) a jen 252 Čechů. Po válečných letech po odsunu Němců a
přívalů Čechů z vnitrozemí se počet postupně zase navyšoval. V Holýšově
v roce 1950 žilo 2946 obyvatel, po 15ti letech v roce 1975 již 4250 obyvatel
což byl největší nárůst o 44,26 %. V letech 1975 (4250 obyv.) – 1991 (4507
obyv.) byl nárůst 6,05 % a od roku 1991 (4507 obyv.) do roku 2007 (4832
obyv.) byl přírůstek 7,21%. Zvýšení tohoto nárůstu bylo díky výstavbě bytů
Pod Makovým vrchem a Na Stráni.
Holýšov s necelými pěti tisíci obyvateli se řadí mezi středně velká města
kraje. Od roku 2000 celkový počet trvale roste v důsledku kladného
migračního přírůstku. Město vykazuje poměrně příznivá demografická data.
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Pohyb obyvatelstva
Rok

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

počet obyvatel

4497

4513

4583

4588

4596

4643

4733

4832

48

37

49

40

40

40

58

68

10,6

8,2

10,7

8,7

8,7

8,6

12,3

14

Zemřelo

34

34

36

40

53

40

40

50

úmrtn. na 1000 obv.

7,6

7,5

7,9

8,7

11,5

8,6

8,5

10,3

narodilo
přírůst. na 1000 obv.

3.2.Struktura populace
Z hlediska věkové struktury žilo na začátku roku 2008 ve městě:
Věkové složení
2007
Muži
Ženy
Celkem

do 6 let
171
130
301

do 18 let
333
338
671

do 30 let
416
418
834

do 50 let
756
749
1505

do 70 let
575
611
1186

do 90 let
123
219
342

Z toho plyne, že město vykazuje pátou nejnižší hodnotu indexu stáří.
S průměrným věkem 37,9 roku je deváté nejmladší město v kraji.

3.3.Bytová výstavba
V bytové výstavbě město vykazuje aktivitu. Od roku 2000 se ve městě
dokončilo 227 bytů, z toho 72 b.j. Pod Makovým vrchem a 155 b.j. Na Stráni.
Celkem je v Holýšově 1550 bytů. V současné době již město neuvažuje o další
výstavbě bytů a snaží se jít směrem získávání pozemků na výstavbu rodinných
domů, kterých je v Holýšově nyní 357.
Bytová koncepce města Holýšova na roky 2008-2018 chce nadále
pokračovat v prodeji nájemních bytů dle Zásad prodeje bytů z vlastnictví
města Holýšova
schválených ZM. V roce 2007-2008 byl zahájen prodej
zbývajících 87 bytů na Výhledech. V roce 2008-2009 bude zahájen prodej 160
bytů v sídlišti PMV. Domy na sídlišti Pod školou a byty s nástavbou město
zatím nebude prodávat, protože je vhodné, aby město disponovalo s částí
nájemních bytů. Kromě toho město na nástavby dostalo dotaci od MMR a jsou
tedy v zástavě. Zastupitelstvo města schvaluje každoročně již od roku 1999 z
prostředků Státního fondu rozvoje bydlení půjčky na použití účelových
prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Holýšov. Půjčky jsou určené
na opravy a modernizaci rodinných domů, budov a bytů v osobním vlastnictví
pro občany i pro společenství vlastníků bytových jednotek. Tyto výhodné
půjčky byly a jsou využívány více či méně i podle toho, jestli město prodávalo
občanům byty do osobního vlastnictví, takže např. v roce 1999 si občané
půjčili 1.360.000,- Kč, v roce 2007 to bylo „jen“ 923.000,- Kč. V příštích
letech se předpokládá, díky dalšímu prodeji bytů, že se tyto půjčky opět plně
využijí na opravy bytů.
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4. Práce
Ve městě působí několik středně velkých firem nad 100 zaměstnanců. Je to
EvoBus Bohemia s.r.o., Kabelovna Kabex, Wuppermann Kovotechnika s.r.o.,
Behr Thermot-tronik Czech, které v tomto roce rozšiřují, nebo budou
rozšiřovat svoji kapacitu, některé až na dvojnásobek. Mnoho obyvatel
z Holýšova, Holýšovska a z širokého okolí pracuje v těchto i dalších firmách,
které se stále potýkají s nedostatkem zaměstnanců. Do zaměstnání do
Holýšova jezdí i lidé z Plzně, Chotěšova a Stoda.
Z uvedené tabulky o počtu evidovaných nezaměstnaných na Úřadu práce v
Domažlicích je vidět, že Holýšovsko patřilo vždy k městům s nejnižším
procentem nezaměstnanosti (druhé po Domažlicích). Od roku 2007 narůstá
evidentně i nabídka pracovních míst a v březnu/2008 má Holýšovsko nejnižší
procento nezaměstnanosti 3,8 %.

Počet evidovaných nezaměstnaných, míry nezaměstnanosti
a volná pracovní místa

Holýšovsko

2000 leden
červen
prosinec
2002 leden
červen
prosinec
2004 leden
červen
prosinec
2005 leden
červen
prosinec
2006 leden
červen
prosinec
2007 leden
červen
prosinec
2008 leden
únor
březen

VPM* uchazečů
27
151
52
126
44
125
23
157
23
148
42
163
52
221
21
174
19
207
16
203
15
190
17
199
19
202
37
156
42
148
45
154
60
146
108
134
97
130
100
116
157
114

míra nezaměst.
5,22%
4,29%
4,17%
5,33%
5,02%
5,53%
7,39%
5,82%
6,92%
6,78%
6,35%
6,65%
6,75%
5,21%
4,95%
5,15%
4,88%
4,48%
4,34%
3,88%
3,81%

*VPM volná pracovní místa
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spádová oblast
ÚP Domažlice
míra nezaměstn.
5,77%
4,83%
4,23%
4,98%
4,80%
6,12%
7,13%
6,62%
6,51%
6,86%
6,07%
6,45%
6,71%
5,45%
5,14%
5,56%
4,61%
4,62%
4,91%
4,56%
4,32%

5. Občanská vybavenost
5.1.Vzdělávání
Systém škol a školských zařízení ve městě Holýšově tvoří mateřská
škola (MŠ), základní škola (ZŠ), základní umělecká škola (ZUŠ), v jejímž
objektu je v pronájmu jedna třída Základní školy praktické Domažlice, ve
které se učí děti od 1. do 5. třídy. Z Holýšovska do této třídy dochází 9 dětí.
Základní škola Holýšov
Základní škola je od 1.1.1994 příspěvkovou organizací za účelem
zřízení:
Základní školy 1. – 9. třída, kapacita 680 žáků
Školní družiny, kapacita 130 žáků
Školní jídelny, kapacita 700 strávníků
Školní klub, kapacita 120 žáků.
Hlavní činností je poskytování základního vzdělání, závodního stravování
zaměstnanců a provozování školního klubu.
Vedlejší činností je hospodářská činnost (pronájem nebytových prostor).
Doplňkovou činností je hostinská činnost, pořádání odborných kurzů, školení
a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti a výuka jazyků.
ZŠ má 33 učitelů a v družině má 4 pedagogické pracovníky. Ve školním roce
2007-08 docházelo do 24 tříd 532 dětí z toho 103 žáků dojíždělo ze spádových
obcí.
V roce 2005 byla Zastupitelstvem města Holýšov zřízena Školská rada při ZŠ,
která je 6ti členná – 1/3 jmenuje zřizovatel-město, 1/3 volí zákonní zástupci
žáků a 1/3 volí pedagogičtí pracovníci ZŠ. Svoji činnost zahájila v lednu 2006.
Mateřská škola
Mateřská škola má dvě pracoviště. Od roku 2000 pracuje jako
příspěvková organizace a od roku 2001 pod příspěvkovou organizaci spadají
obě budovy. Sídlo MŠ je ve Školní ulici, odloučené pracoviště je umístěno
v Luční ulici a odpovídá za něj pedagogická pracovnice pověřená ředitelkou
MŠ. Zde je i školní jídelna.
Předmětem činnosti je zajišťování všestranné péče dětem předškolního
věku a výchovně vzdělávací činnost.
Doplňkovou činností jsou služby v oblasti stravování a aktivity
související s výchovně vzdělávací činností. MŠ vaří 50-60 obědů denně navíc
pro holýšovské občany a pro MŠ v Kvíčovicích.
MŠ má 22 zaměstnanců, z toho 12 je pedagogických pracovníků.
Maximální kapacita je 180 dětí. Této kapacitě se přiblížil školní rok 2005-06,
kdy do mateřské školy chodilo 179 dětí. Jinak se počet dětí pohybuje okolo
150 dětí. V letošním roce chodí do školky 158 dětí do sedmi tříd. Pět dětí
dochází z Horní Kamenice. Očekává se nárůst ve školním roce 2009-10 díky
sídlišti Na Stráni, kam se přistěhovalo mnoho mladých rodin.
Základní umělecká škola Holýšov
V současné době má škola 9 učitelů a 3 správní zaměstnance. Hudební,
výtvarný a literárně-dramatický obor navštěvovalo v roce 2007 celkem 211
žáků, z toho 114 v hudebním, 77 ve výtvarném a 20 v literárně-dramatickém
oddělení.
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Vyučování probíhá v samostatné budově, která díky přístupu města je
postupně rekonstruována - nová střecha, výměna oken a venkovní fasáda.
Škola má k dispozici 7 odborných učeben a jeden menší sálek pro pořádání
interních vystoupení.

5.2. Zdravotnictví
Celkově se poskytování zdravotnických služeb ve městě jeví jako
dostatečné, další vývoj bude silně ovlivněn stále se zvětšujícím podílem osob
starších 60-ti let v populaci města, ale i stárnoucími lékaři, kteří budou
odcházet do důchodu a nebudou mít za sebe náhradu (např. zubní lékaři).
V Holýšově mají své ordinace následující lékaři:











2 praktičtí lékaři
Rehabilitace
Zubní laboratoř
3 Zubní ordinace
Dětský lékař
Gynekologie
Kožní
Psychiatrie
Neurologie
Internista

Ve městě je jedna soukromá lékárna. Město má vlastní vůz Volkswagen
tranzit, který slouží přepravě zdravotně postižených a nemocných občanů
k lékaři a k svozu dětí školou povinných do základní školy z bývalého
statku Nový Dvůr. Další zdravotnické služby pro občany Holýšova jsou
poskytovány ve Stodské nemocnici.

Sociální služby
Ve městě funguje dům s pečovatelskou službou s 15 byty. Pro občany
s invalidním postižením má město v sídlišti Na Stráni 9 sociálních bytů a Pod
Makovým vrchem 12 sociálních bytů. Sociální odbor MěÚ eviduje 43 žádostí o
umístění do DPS a do sociálních bytů. Z toho je 11 žadatelů z Holýšova,
10 žadatelů z Holýšovska (z 8 spádových obcí) a 22 žadatelů je z celého kraje.
V roce 2006
se město Holýšov připojilo
k akci, která je
spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného
regionálního operačního programu – „Podpora sociální integrace v Plzeňském
kraji“. Projekt Komunitního plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku a
Holýšovsku jehož hlavním cílem je naplánovat rozvoj sociálních služeb za
společné partnerské účasti poskytovatelů sociálních služeb, jejich uživatelů a
zástupců města, se povedl vytvořit komunitní plán ve střednědobém
horizontu 2009-2010. Smyslem komunitního plánu je rozvoj sociálních služeb,
včas reagovat na potřeby obyvatel regionu, vstřebávat aktuální změny a
informace. Měl by fungovat jako podpůrný nástroj pro získávání finančních
prostředků určených na zajištění sociálních služeb.

12

5.3. Kultura, sport, volný čas, rekreace
Kultura


Městské kulturní a informační středisko (MKIS) je příspěvková
organizace, která má na starost chod kulturního domu, kina a městské
knihovny. V kulturním domě je zajišťován program a tedy pronájem
velkého sálu, přísálí a kluboven. S tím souvisí předprodej vstupenek,
plakáty a propagace programů. Pořádají se zde – plesy, zábavy,
vystoupení hudebních skupin, herců a dalších umělců,
divadelní
představení, taneční kurzy, Taneční liga. Dále sál využívají na školní
akce ZŠ, MŠ, ZUŠ a další organizace a spolky pro své výstavy.
V klubovnách se pořádají kreativní ruční kurzy, porady, konference,
předávání ocenění, rodinné oslavy a svatby, dále aerobní cvičení a další.
Další finance získává z krátkodobých pronájmů – prodejní a předváděcí
akce, a z dlouhodobých pronájmů - Studio krásy, Česká pojišťovna,
kadeřnictví Nečinová, právnická poradna mgr. ing. Lerch a restaurace
Kulturní dům. Tuto restauraci město i MKIS využívá dle dohody při
různých kulturních a společenských akcích.
Další z mnoha činností je shromažďování příspěvků a inzerce a
následně zajištění tisku a roznášky Holýšovského zpravodaje - 2200
výtisků (Dohoda s Českou poštou za poplatek), který vychází každé dva
měsíce. Pro tento účel byla vytvořena redakční rada, která je složena ze
zástupců města a MKIS.
Vedoucí kina si zajišťuje promítací program s objednávkou filmů do kina
a pronajímá prostory pro prodejní a charitativní akce.
Městská knihovna - výpůjčky knih, denního tisku, časopisů a přístup na
veřejný internet.
Součástí knihovny je Informační centrum. Bohužel je na nevhodném
místě pro turisty, protože Kulturní dům se nachází uprostřed sídliště,
takže nesplňuje hlavní kritérium polohy IC. Provoz Informačního centra
města Holýšov byl zahájen 1.10.2004. Zde se můžete dozvědět o
kulturním a turistickém dění v Holýšově a na Domažlicku, požádat o
tipy na turistické akce nebo výlety, informace o ubytování a stravování
na Holýšovsku a Domažlicku.
Z nabídky IC: propagační materiál Holýšova, brožury Holýšova,
Holýšovska, pohledy Holýšova, turistická známka Holýšova, odznak
Holýšova, pamětní mince Holýšova, turistické mapy Přešticko,
Chodsko, Český les, Plzeňsko, cykloturistické mapy Domažlicka a
Holýšovska, mapa Rozhledny ČR, mapa Zámky a hrady ČR a mnoho
jiných.

Sportovní činnost
Tělovýchovná jednota Holýšov sdružuje následující sportovní oddíly:
Fotbal, Basketbal, Volejbal, Hokej, Stolní tenis, Tenis, Zápas, Turistika,
Kuželky a ČSRS. Město v objektu kasáren již dva roky pronajímá pozemky na
dnes nejpopulárnější extrémní sport Paintball. TJ Holýšov provozuje tyto
areály: sportovní halu se saunou a ubytovnou, kuželnu, fotbalové hřiště,
tenisové a volejbalové kurty, otevřený zimní stadion. Město v roce 2005
zprovoznilo nové víceúčelové hřiště, které můžou využívat jak žáci školy, tak
občané Holýšova. Připravuje se realizace projektu dětského a sportovního
hřiště na městském pozemku v areálu základní školy.
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Granty, sponzorské dary
Město v roce 2007 vytvořilo Zásady k zabezpečení grantového systému
na finanční příspěvky z rozpočtu města, jako novou formu vícezdrojového
financování občanských aktivit pro jednotlivce, organizace či spolky
neziskového charakteru ve sféře charity, sportu, kultury, volného času apod.
Na rok 2008 Rada města a Zastupitelstvo města odsouhlasilo finanční
příspěvky 30 žádostí v celkové hodnotě 1.364.000,- Kč.
V roce 2005 darovala firma EvoBus Bohemia s.r.o. městu Holýšov autobus
O560 Intouro, který dnes využívá TJ Holýšov, školy a další spolky v Holýšově.
Další sponzorský počin přišel v roce 2007 od firmy SHK CZ, s.r.o., která při
nákupu objektů a pozemků v Průmyslové zóně II – kasárna sepsala s městem
darovací smlouvu na 3.000.000,- Kč. Tyto peníze budou vypláceny po dobu
pěti let v částkách 600.000,- Kč a jsou určeny pro školství, kulturu, na účely
sociální, humanitární, tělovýchovné a sportovní.
Na začátku roku 2008 město oslovilo všechny velké firmy, které ve městě
podnikají, dopisem, ve kterém nabízí záměr uzavřít dlouhodobější sponzorské
smlouvy, ze kterých by město pokrývalo část nákladů v Grantovém systému.
Tím by se firma stala sponzorem města a byla by prezentována na všech
důležitých společenských událostech města. Jako první reagovala firma
EvoBus, která příslíbila na rok 2009 dva příspěvky po 3000 Eur pro TJ
Holýšov a jeden příspěvek 3000 Eur pro holýšovské školství na akce pro děti.

5.4. Veřejná správa
Holýšov spadá do správního obvodu obce s rozšířenou působností Stod,
který pro město vykonává agendy sociální péče a zdravotnictví,
dopravy, životního prostředí, stavebního a živnostenského úřadu.
Město vykonává funkci pověřeného obecního úřadu ve správním odboru
matriky a ve stavebním odboru pro obce: Bukovec, Čečovice, Černovice,
Horní Kamenice, Kvíčovice, Neuměř, Štichov a Všekary.
V oblasti samostatné působnosti obce je nejvyšším orgánem města 15členné zastupitelstvo. Pětičlennou Radu města, která se zabývá
operativním
výkonem
samostatné
působnosti,
tvoří
starosta,
místostarosta a 3 radní.
Město Holýšov má ze zákona zřízeny dva výbory jako poradní a
iniciativní orgány Zastupitelstva města Holýšov:
 Kontrolní výbor
 Finanční výbor
Dále má tyto komise: bytovou, povodňovou, pro záležitosti občanů a
komisi pro projednávání přestupků.
Od roku 2006 opětně vznikl Osadní výbor Dolní Kamenice.
Městský úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník a zaměstnanci.
Městský úřad v Holýšově se člení do odborů a oddělení:





Kancelář starosty
finanční odbor
sociální odbor – oddělení pečovatelské služby
správní odbor – kancelář tajemníka
oddělení majetku a investic
oddělení matriky a evidence obyvatel
14

oddělení správy a údržby


stavební odbor

Odbory plní úkoly v oblasti samostatné a přenesené působnosti, kterými
je pověří starosta, nebo které vyplývají z příslušných právních předpisů.
Informace o městu Holýšov najdete na:
www.mestoholysov.cz, www.cestykrajem.cz,
www.mikroregion-radbuza.cz.
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II. SWOT analýza

Silné stránky (strengths)










Slabé stránky (weaknesses)

poloha města na silnici I/26 a železnici
č. 180 z Plzně do Furth im Wald
vzdálenost od krajského centra (28 km)
silné vnější vztahy, vysoká lokální
aktivita – členství ve svazcích
a
sdruženích
příznivý demografický vývoj posledních
let
kladné migrační saldo
dostatečná
občanská
vybavenost
(školství, zdravotnictví, kultura, životní
prostředí, služby, obchody atd.)
sousedství s vyspělým regionem EU
(Bavorsko)
partnerská města SRN, Švýcarsko
nabídka pracovních míst







Příležitosti (opportunities)








nepříznivá skladba pracovních sil
nedostatek pracovní síly pro nově
vznikající firmy či jejich rozšířený
provoz
nízká vybavenost území turistickou
infrastrukturou
nedostatek informačních služeb ve
městě
nedostatek ubytovacích kapacit

Hrozby (threats)

příchod zahraničních či domácích
investorů
možnost čerpání finanční podpory
z dotačních titulů EU a ČR
vytvoření příhraničního trhu práce
vznik nástrojů bytové politiky
rozvoj služeb a výrobních aktivit
vázaných na tranzitní dopravu
revitalizace nevyužívaných areálů ve
městě
větší provázanost sféry vzdělávání a
trhu práce s cílem přiblížit se potřebám
zaměstnavatelů
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úbytek obyvatel (migrace, přirozený
úbytek)
odliv mladých a kvalifikovaných
obyvatel
zvyšování podílu postproduktivní
složky obyvatel na celkové populaci
zadlužení města či zhoršení jeho
platební bilance
riziko
přesídlení
významných
investorů

III. Strategie rozvoje města Holýšov
1. Priority rozvoje města
„Strategická vize“ – město Holýšov jako moderní prosperující
město s širokou nabídkou pracovních příležitostí, nabídkou
kvalitního bydlení, disponující širokým zázemím občanské
vybavenosti
s bohatou
kulturní
nabídkou,
to
vše
v nenarušeném životním prostředí s důrazem na možnosti
cestovního ruchu

Program rozvoje města Holýšova má 14 priorit rozdělených do 5 rozvojových
os:
Dopravní infrastruktura
Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů
Podnikatelská infrastruktura
Regenerace města
Rozvoj vzdělávání
Jednotlivé rozvojové osy budou řešeny prostřednictvím jednotlivých priorit,
cílů a opatření. Město Holýšov vymezilo několik oblastí, na které se
v následujících letech zaměří a označilo je jako klíčové pro splnění strategické
vize. Časový horizont pro naplnění cílů odpovídá 10 rokům od vzniku
strategie. Na formování a pojmenování prioritních celků se podílela celá řada
subjektů, návrhová část strategie vznikala metodou „brainstormingu“.

Rozvojová osa 1 – Dopravní infrastruktura
Cílem rozvojové osy je dosáhnout prostřednictvím navrhovaných aktivit
bezpečného průjezdu městem a napojení všech významných lokalit města na
hlavní komunikaci, procházející středem města, a zároveň odklonit tranzitní
dopravu z centra.

Obchvat Holýšova, silniční napojení
průmyslových zón

0,00

2012 - 2014

Napojení nových lokalit rodinných
domů a obytných domů

22 000 000,00

2008 -2010

Opravy a rekonstrukce místních
komunikací

20 000 000,00

2008 - 2011
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Rozvojová osa 2 – Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů
Cílem rozvojové osy je zlepšit stav současné školní, sportovní a kulturní
infrastruktury, nabídnout obyvatelům města nové a kvalitní možnosti trávení
volného času a rozšířit tak nabídku občanské vybavenosti v návaznosti na
vybudování nové lokality rodinných domů.

Sportovní areál s dětským hřištěm

12 000 000,00

2008 - 2012

20 000 000,00

2010 - 2013

Modernizace a rekonstrukce MKIS
Holýšov - energetický audit

Rozvojová osa 3 – Podnikatelská infrastruktura
Cílem rozvojové osy je vytvořit pro podnikatelské subjekty odpovídající
technické zázemí, podpořit příchod nových zahraničních i tuzemských
investorů a nabídnout jim vhodné podmínky pro rozvoj či rozšíření jejich
činnosti.
Dobudování technických infrastruktur prům. zón

20 000 000,00

2009 - 2012

Brownfieldy v průmyslové zóně II.

20 000 000,00

2010 - 2013

Rozvojová osa 4 – Regenerace města
Cílem rozvojové osy je zlepšit životní podmínky (kvalitu života) pro místní i
nově příchozí obyvatele, vytvořit příjemné prostředí pro jejich každodenní
aktivity a přispět k zvýšení standardu bydlení, zlepšení funkční i estetické
kvality objektů a vnějšího obytného prostředí z hlediska každodenního života
obyvatel.
Rekonstrukce a přístavba radnice
Holýšov, revitalizace náměstí, včetně
přemístění MTBS a Sběrného dvora

29 000 000,00

2008 - 2012

-15 000 000,00

2009 - 2011

25 000 000,00

2010 - 2013

10 000 000,00

2010 - 2012

300 000,00

2009 - 2010

Využití části bývalého tankodromu
v Holýšově pro sport. rekreač. využití
Regenerace sídliště Pod Makovým
vrchem
Regenerace sídliště Pod základní
školou – Táborová a Tylova ulice
Územní plán města
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Rozvojová osa 5 – Rozvoj vzdělávání
Cílem rozvojové osy je poskytnout základním a mateřským školám kvalitní a
moderní zázemí. Budovy škol vyžadují rekonstrukce, řešení zejména
technických parametrů staveb. Vyhovující zázemí umožní zvýšit kvalitu
výuky.
Rekonstrukce a modernizace ZŠ
Holýšov - výstup energ. audit

25 000 000,00

2009 - 2010

Půdní vestavba MŠ - Školní ulice

12 000 000,00

2010 - 2012

Program rozvoje byl schválen Zastupitelstvem města Holýšov dne
15.12.2008, č. usnesení 247.
Za správnost: Kamil Šefl, tajemník města Holýšov
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