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Sboru dobrovolných hasičů

n Holýšov v roce 1948 - 2. část

Vážení občané,
sluníčko snad opravdu přináší konec letošní dlouhé a mrazivé zimy, začnou jarní práce
na polích a na zahrádkách a příroda si určitě jako vždy poradí a vše dožene.
V budově Zdravotního střediska probíhá rekonstrukce rehabilitačního oddělení. Stavební
práce po počátečních potížích, které u každé rekonstrukce staré budovy bývají obvyklé, se
rozběhly a věříme v dobrý celkový výsledek. Vítám iniciativu realizačního týmu a spolupráci
budoucího provozovatele, výsledkem by měl být provoz bez dětských nemocí. Děkujeme
lékařům za vstřícný přístup a toleranci k rušnému provozu.
Na základě podnětů uživatelů bytů připravilo město posudky a zajistilo dokumentaci
stavebních úprav bytových domů v sídlišti „Pod školou“, které budou realizovány v průběhu letošního roku. Tyto práce byly plánovány již delší dobu, nové řešení bylo vyvoláno
problémy s vlhkostí zdiva v suterénních prostorech domů a jejich vlivu na celkový stav
budov. Svým způsobem je dobře, že odklad plánovaných oprav několika bytových domů
přinesl nové účinnější řešení a věříme v efektivnější využití letošním rozpočtem naplánovaných prostředků.
Jedním z našich hlavních cílů je snižovat provozní náklady úsporami energií. Nově
ustavená Energetická komise města jako jeden z prvních počinů doporučila zpracování
pasportizace veřejného osvětlení. Zakoupený a již vypracovaný pasport umožňuje efektivní
rozhodování při plánování oprav, rekonstrukcí a hlavně sledování ekonomiky provozu
komplexu veřejného osvětlení celého našeho území. Dalším krokem práce komise je průběžné zajišťování průkazů energetické náročnosti budov ve vlastnictví města. Nejdůležitějším výstupem práce komise je získání souhlasu Rady města k převzetí blokové kotelny
pro bytové domy PMV a Na Stráni od stávajícího provozovatele PPT Potrubní technika
s.r.o. společností MTBS Holýšov, s.r.o., s tím, že technické zařízení blokové kotelny bude
zařazeno do majetku MTBS od 1. června 2014. S tím souvisí poměrně složitá technická
a personální příprava. Převzetí kotelny zpět do režie města je vedením města chápáno jako
náprava nevýhodného postavení města při zajišťování centrálního zásobování teplem pro
byty v uvedených sídlištích a některých veřejných budovách.
Takže ještě jednou hezké jaro a „Slunce v duši“.
Antonín Pazour, starosta města

n Nové pověsti z Holýšova
a okolí

n Zprávy ze sportu
Město Holýšov
zve občany na veřejné
zasedání Zastupitelstva
města Holýšov
dne 17. března 2014
od 18 hod. v přísálí KD

Informace z jednání Rady města Holýšov (RH)
Schůze RMH se konala dne 20. ledna a 3. února 2014
Rada města Holýšov:
• vzala na vědomí informaci o pokračování
přípravy realizace akce „Holýšov - rekreační
areál Tankodrom“.
• jmenovala s účinností od 1. 3. 2014 ředitelem příspěvkové organizace města Holýšova
Městské kulturní středisko Holýšov Ing.
Jiřího Zívala.
• souhlasila s dosavadně prováděnou údržbou 1 ks Tilia platyphylla (lípa velkolistá),
která se nachází na pozemku parc. č. 1483/4
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(KN) v katastrálním území Holýšov v blízkosti nemovitosti pana Vladimíra Novotného, bytem Holýšov, náměstí 5. května 21.
• nesouhlasila s pokácením 1 ks Carpinus
betulus (habr obecný), který se nachází na
pozemku parc. č. 1145/4 (KN) v katastrálním území Holýšov na prostranství před
bytovým domem čp. 481 v Holýšově.
• souhlasila s pokácením 1 ks Pyrus communis (hrušeň obecná), 1 ks Alnus glutipokračování na str. 2

pokračování ze str. 1

nosa (olše lepkavá) a 1 ks Tilia sp. (lípa),
které se nacházejí na pozemku parc. č. 40/5
(KN) v katastrálním území Dolní Kamenice
u Staňkova v blízkosti nemovitosti paní Růženy Duffkové, bytem Dolní Kamenice 32.
• schválila Zápis 28. schůze bytové a sociální
komise ze dne 30. ledna 2014
• schválila Čestné prohlášení a Dohodu
o užívání stavební části výrobny tepla pro
potřeby udělení licence Energetickým regulačním úřadem k výrobě tepla v blokové
kotelně čp. 582 v Holýšově, podle návrhů
předložených společností Městské technické
a bytové středisko Holýšov.
• souhlasila s návrhem řešení rekonstrukce
okolí Městského kulturního střediska Holýšov, sídlem Holýšov, Americká 516.

• schválila Výroční zprávu Základní umělecké školy Holýšov za školní rok 2012/2013.
• souhlasila s tím, že město Holýšov zakoupí pohár z rozpočtu města na rok 2014,
který bude předán na Speciální výstavě
jezevčíků, která se uskuteční 2. března 2014
v Městském kulturním středisku Holýšov
od 09:00 hodin.
• vzala na vědomí situační výkres Mezinárodní cyklotrasy CT3 Praha-Plzeň-Regensburg, který zpracovala projektová kancelář
Sladký & Partners.
• vzala na vědomí návrh řešení dodávek
tepelné energie, který předložila společnost
PPT Potrubní technika.
Zpracoval: tajemník MěÚ Holýšov Mgr. Bc. Kamil Šefl

Zápis do prvních tříd
úkoly spojené se zápisem. Z jednotlivých
stanovišť si odnášeli odměnu v podobě
bonbonů, omalovánek nebo třeba papírové
boty na procvičování kliček a uzlů. A kolik
že jich vlastně přišlo? Věřte nebo ne, ale více
než sto. Už se na ně těšíme.
Martínek, toho času učitel

Žákovský ples
i v letošním roce se uskuteční žákovský
ples, a to 15. 3. od 17 hodin v kulturním
domě. Jsem si jistý, že nosím dříví do lesa,
když připomínám věci známé, ale jistota
je jistota.
Ples je školní akcí, a proto pro chování
žáků platí školní řád. Prosíme tedy dospělý
doprovod o spolupráci.
Přestože je ples žákovský, je stále společenskou událostí, doporučuje se společen-

ský oděv a v teniskách a jeansech nebude
návštěvníkům umožněn vstup.
Na závěr si dovolím připojit bod technický. Prodej lístků se uskuteční dne 3.3.
od 15.30 do 16.30 hod. a dne 6.3. od 16.30
do 17.30 hod. v kulturním domě. Byl jsem
požádán, abych připomenul, že lístků je
odpovídající počet, a nemá tedy smysl tvořit
dne 3. 3. frontu.
Martínek, toho času učitel

Lyžařský kurz
v týdnu od 13. do 17.
ledna se konal lyžařský
kurz, který si mnoho žáků
i rodičů přálo. I když se na
začátku zdálo, že počasí s
kurzem nesouhlasí a týden
naplní pěší turistika, nako-

nec se umoudřilo a místo
pohorek se uplatnily lyže.
Na ubytování v penzionu Diana a tamní kuchyni
byla ze všech stran slyšet
jen chvála, a tak se všichni
mohli s plnou vervou věno-

Zveme všechny zájemce a hlavně naše
„budoucí školáčky“ na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V MATEŘSKÉ ŠKOLE HOLÝŠOV

do budovy ve Školní ulici v úterý 11.3.
2014 od 8,45 hod. do 10,45 hod. a do
budovy v Luční ulici ve středu 12.3. 2014
od 8,45 hod. do 10,45 hod.
Dostanete zde potřebné tiskopisy a informace týkající se zápisu.
Přezůvky vezměte prosím s sebou!

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY HOLÝŠOV PRO ROK
2014/15

Ze základní školy ...
Tak jako každý rok i letos proběhl zápis
do prvních tříd. Mírně nervózní rodiče postávali před třídami, ve kterých si budoucí
prvňáčci za dohledu a pomoci svých budoucích spolužáků hráli na ševce, fotografy,
číšníky nebo učitelky a aniž to tušili, plnili

Z mateřské
školy...

vat lyžování. Podle popisu
zúčastněných se z ležících
lyžařů stali během týdne
téměř profesionálové. Jistě si
týden na horách užili stejně
jako jejich učitelé.
Martínek, toho času učitel

vyhlašuje ředitelka pro obě budovy v těchto
termínech:
úterý 25.3. 2014
od 13,00 hod. do16,00 hod.
středa 26.3. 2014
od 13,00 hod. do16,00 hod.
Zápis bude probíhat v sídle Mateřské
školy Holýšov, Školní ulice čp. 248. K zápisu se dostaví zákonní zástupci dětí, kteří
mají zájem o umístění dětí ve školním roce
2014/15. Přijímáme děti, které dovršily
v září 2014 tří let a výjimečně děti ve věku
dvou let a osmi měsíců. Při zápisu je nutno
předložit rodný list dítěte, kartičku zdravotní pojišťovny dítěte, občanský průkaz
zákonného zástupce a další doklady, které
jsou v zájmu zákonného zástupce dítěte
– viz „Přijímací řízení do Mateřské školy
Holýšov pro školní rok 2014/15“ (potvrzení o trvalém pobytu dítěte z evidence
obyvatel, ne starší jednoho měsíce...).
Ivana Smetáková,
ředitelka Mateřské školy Holýšov

Ztráty a nálezy
Podle občanského zákoníku § 1053
Město Holýšov oznamuje veřejnosti tento
nález:
Dne 14. 2. 2014 byl Policií ČR OOP
Holýšov předán nález, který byl nalezen na křižovatce ulic Malá a Školní
v Holýšově: igelitová taška s nákupem
v hodnotě cca 600 Kč.
Dne 17. 2. 2014 bylo na dětském hřišti
pod kulturním domem v Holýšově nalezeno: dětské kolo a dětská helma.
Další informace a možnost vyzvednutí
nálezu získáte na č.t. 379 412 610, nebo na
MěÚ Holýšov v Kanceláři starosty.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Informace o akcích: www.mestoholysov.cz, tel. 379 491 111
Nově jsme na facebooku - Městské kulturní středisko Holýšov

INFORMACE
Z KLUBU RODIČŮ
Letní tábor v Orlovicích – 28.7. - 8.8.
2014 – přihlášky si můžete vyzvedávat
u paní Markové od 1. dubna
VÍKEND BEZ RODIČŮ – předpokládaný termín 16. - 18. května. Cena 550,- Kč
pro členy Klubu rodičů, pro nečleny Klubu rodičů 600,- Kč. Ubytování v chatkách
pro 4 děti, v ceně je zahrnuta strava 5x denně, doprava autobusem a vstup do bazénu
ve Kdyni. Přihlášky si můžete vyzvedávat
po velikonocích u paní Markové.
Zájezd na muzikál MATA HARI v divadle Brodway v Praze – 25. května 2014.
Cena 950,- Kč (vstup 750,- + jízdné 200,-).
Hrají a zpívají: K. Brožová, M. Stropnický,
J. Vojtek, M. Vojtko, Y. Blanarovičová, M.
Horká, J. Langmajer, A. Háma, J. Laufer, M.

Vašut,K. Nývltová,
J. Obermaierová,
L. Frej, Charlotte Ella Gottová. Zájemci
se mohou přihlašovat u paní Markové tel.
606 791 390
Dále pořádáme v pátek 28. února zájezd
na koncert skupiny KRYŠTOF do Sušice
a v pátek 9. května na divadelní představení
s Bárou Hrzánovou HRDÝ BUDŽES do
Plzně – tyto dvě akce jsou již plně obsazeny.
Připravujeme akci „Překonej sám sebe“
do lanového parku v Sušici na jeden víkendový den pro děti i rodiče – termín bude
ještě upřesněn (duben – červen), nabídku
adrenalinových aktivit tohoto parku si
můžete předem prohlédnout na stránkách
www.offpark.cz
Bc. Helena Marková

Na návštěvě ve firmě EvoBus
Bohemia
V pátek 7.2. 2014 byly děti
z „předškoláčku“ pozvány
na exkurzi do firmy EvoBus
Bohemia. Celkem se zúčastnilo 71 dětí nejstarší věkové
skupiny.
Na začátku se děti v jídelně rozdělily do menších
skupin a v reflexních vestách
i s ochrannými brýlemi se
šly s učitelkami podívat
do provozu. Po závodě je
provázeli zaměstnanci firmy, kteří jim odpovídali
na všetečné otázky. Děti
nevěděly, kam se dívat dříve.
Všechno je zajímalo. Stroje,
jednotlivé výrobky, pracovní oblečení, hluk, světla ...

Klukům i některým slečnám
by se nejvíce líbilo svařovat.
Pak si děti mohly v prostorách jídelny vybarvit
omalovánku s autobusem,
podívat se pomocí projekce
do míst, které si nemohly
prohlédnout osobně. Měly
možnost nechat se změřit
zařízením z měřícího centra
a byl jim o tom vydán certifikát. Na závěr děti dostaly
občerstvení a drobné dárky.

MĚSTO HOLÝŠOV

Vyhlašuje Záměr prodeje volného bytu
z vlastnictví města Holýšova
Byt č. 3 v čp. 524 o velikosti 1+4 v 1. nadzemním podlaží na st.p.č. 1206 v katastrálním území Holýšov, obec Holýšov.
Minimální nabídková cena bytu včetně
podílu na pozemku st.p.č. 1206 snížená
o 30% činí 721 000 Kč.
Zájemci o koupi bytu musí své písemné
nabídky předat osobně v zalepených obálkách (dle schválených zásad) na podatelnu
Městského úřadu, kde podepíší protokol

Při prohlídce závodu si
mohly děti udělat představu o tom, jak vzniká
autobus, i o tom, kde a jak
pracují někteří z rodičů.
Proto velmi děkujeme za
pozvání a perfektní organizaci vedení i zaměstnancům
firmy EvoBus, zvláště pak
p. J. Heideckerovi a p. O.
Hynčíkovi.
Za MŠ Holýšov
Jana Smetáková

o převzetí nabídky. Zájemci jsou povinni
složit na účet města jistotu ve výši 10%
minimální nabídkové ceny
(viz. Zásady čl. č. IV. odst. 7).
Zásady prodeje bytů z vlastnictví Města
Holýšova jiným osobám než nájemcům,
jsou uloženy na Městském úřadě nebo na
webových stránkách města. Zájemci o koupi
bytu mohou do těchto zásad nahlédnout,
případně si na své náklady pořídit jejich
kopii. Termín ukončení přijímání písemných nabídek je 2.4.2014 do 16 hodin.
Ing. Antonín Pazour, starosta

~3~

Ze Základní
umělecké
školy...
Žáci opět hráli
v Německu

Po zajímavé zkušenosti z minulého roku,
kdy se naši žáci zúčastnili mezinárodního
setkání mladých hudebníků v Kastlu poblíž partnerského města Kümmersbruck,
se i v tomto roce vydalo sedm žáků se
svým učitelem na další ročník této akce.
Tentokrát již přesně věděli „do čeho jdou“
a tak si společného hraní s německými
kamarády užili snad ještě více, než před
rokem. Hlavním smyslem tohoto hudebního kempu byl opět nácvik několika
skladeb, které se později zahrají při některé
společné akci obou měst. Přestože hudební
program byl velmi bohatý a nácvik skladeb intenzivní, našel se i čas na prohlídku
historického města a návštěvu místní
kuželkárny.
Hudební přínos celé akce je nesporný, je
třeba však vyzdvihnout také společenský
rozměr tohoto setkání, neboť vznikla velmi
slibná spolupráce mezi oběma školami
a již teď je domluveno další společné hraní
v závěru roku. Vzhledem k tomu, že byli
žáci rozděleni podle nástrojů do různých
skupin a střídavě se jim věnoval jak český,
tak německý učitel, docházelo také k velmi
nenásilnému a přirozenému seznamování
s německým jazykem. Mnozí žáci si zde
také našli německé kamarády a zůstávají
s nimi v kontaktu na sociálních sítích.
Velký podíl na bezchybné organizaci
celé akce mají také holýšovští hasiči, kteří
pro naše žáky zajistili dopravu tam i zpět
a dokázali, že se na ně můžeme i v tomto
směru plně spolehnout.
Norbert Štěřík

Akce v KD Holýšov – březen 2014
So

1.3. Krakonoš – představení Loutkového divadla Třemošná od 15
hod. v kině; vstup 40,- Kč
Ne 2.3. Speciální výstava jezevčíků –
organizuje KCHJ ČR; zahájení
výstavy v 9.00 – 9.30 hod.
Pá 7.3. Zájezd pro předplatitele do
Komorního divadla Plzeň – Footloose aneb Tanec není zločin
So 8.3. Filmový festival Expediční
kamera – od 17 hod. v kině organizuje Matěj Valeš ve spolupráci
s MKS; vstup 50,- Kč

So 8.3. Společenský večer k Mezinárodnímu dni žen – od 18 hod. hraje
taneční orchestr Václava Gusta se
Zlatou Kráčmerovou. Místenky
v ceně 60,- Kč
So 15.3. Žákovský ples – organizuje ZŠ
Holýšov pro žáky a rodiče od 17
hod.
Po 17.3. Veřejná schůze Zastupitelstva
města Holýšova od 18 hod. na
malém sále
Čt 20.3. Holýšovská setkání s dechovkou – Zlaťanka jihomoravská
krojovaná kapela s kapelníkem

Ladislavem Hrdličkou hraje od
18 hod., vstup 130,- a 90,- Kč
So 22.3. O perníkovém dědkovi – představení pro děti od 15 hod., vstup
40,- Kč
So 22.3. Kreativní kurz - drátované dekorace od 14 hod. v klubovně
So 22.3. MG Death fest – od 20 hod. na
malém sále, představí se metalové
kapely Savage Sausage, Nahum,
Locomotive, Neurotic Machinery; vstup 95,- Kč

Program Kina Holýšov:
So 1.3. 15.00 nepromítáme - Představení Krakonoš Loutkového divadla
Třemošná; vstup 40,- Kč
St 5.3. 20.00 Neřízené střely - Komedie
/ Drama / Romantický / Itálie,
2010, 108 min
Tommaso se rozhodne říci
rodičům pravdu o své sexuální
orientaci. Neřízené střely jsou zábavnou, povznášející a dojemnou
komedií ‚al dente'.
So 8.3. 17.00 Filmový festival Expediční kamera; více informací
k jednotlivým filmům na www.
expedicnikamera.cz

St 12.3. 20.00 Tango libre – Drama /
Francie / Belgie / Lucembursko,
2012, 98 min
Tango není jen tanec. Tango je
emoce, která vás pohltí.
So 15.3. 17.00 nepromítáme – Žákovský
ples v KD
So 22.3. 17.00 Bídníci - Muzikál / Drama
/ Romantický / Velká Británie,
2012, 157 min
Když bývalého galejníka Jeana
Valjeana (Hugh Jackman) propustí na podmínku, netuší, že
za zády bude mít jako věčný stín
posedlého inspektora Javerta
(Russell Crowe).

St 26.3. 20.00 Vejška – Komedie /Česko,
2014, 85 min
Volné pokračování divácky nejúspěšnějšího filmu Tomáše Vorla
Gympl.
Nevhodný mládeži do 12 let
So 29.3. 17.30 Šmoulové 2 - Animovaný
/Komedie/Rodinný/Dobrodružný/USA, 2013, 105 min/3D
Zlý čaroděj Gargamel vytvoří pár
nezbedných stvoření podobných
Šmoulům tzv. Neplechy .....

Pozvánky na akce:
Krakonoš
So 1.3. 2014 od 15 hod. v kině
Loutkové divadlo Třemošná se představí
výpravnou pohádkou o vládci Krkonoš Krakonošovi, který vždy pomáhá poctivým
a dobrým lidem.
Loutky javajky; délka představení cca
60 minut; vhodné pro děti od 5 let; vstup
40,- Kč

Speciální výstava jezevčíků
Ne 2.3. 2014 od 9 hod.
Organizuje Klub chovatelů jezevčíků ČR;
zahájení pro veřejnost v 9.00 – 9.30 hod.;
následuje posuzování v kruzích, výběr do
chovu, soutěže (nejkrásnější pár psů, nejlepší chovatelská skupina, nejlepší skupina
odchovů), přehlídka vítězů. Přihlášeno je
168 psů z ČR a SRN.

Filmový festival
Expediční kamera
So 8.3. 2014 od 17 hod. v kině
- organizuje Matěj Valeš ve spolupráci
s MKS Holýšov. Expediční kamera přináší
opět nejlepší filmy uplynulé sezóny o cestování a sportech v přírodě.
Takže co letos ve zkratce na Expediční
kameře můžete vidět? Pěší přechod jedné
z nejdrsnějších pouští světa, výpravu za
Pygmeji v Kongu, sólolezení v Yosemitech,
u kterého se tají dech, první B.A.S.E. jump
ve Vysokých Tatrách, první průstupy nádhernými kaňony v Kanadě a jako perličku
ježdění na jednokolce v jeskyních.
Festivalové filmy se budou promítat ve
dvou filmových blocích:
I. blok
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DOWN THE LINE; PYGMEJOVÉ – DĚTI
DŽUNGLE; CAVE UNICYCLING
II. blok
TATRY BEZ LIMITOV; THE EMPTY
QUARTER; HANNOLD 3.0
Mezi jednotlivými filmovými bloky proběhne přednáška + slide show o Tchaj-Wanu. Více informací k jednotlivým filmům
naleznete na www.expedicnikamera.cz
Vstup 50,- Kč.

Mezinárodní den žen
So 8.3. 2014 od 18 hod.
Levicový klub žen zve na společenský večer, účinkuje taneční orchestr Václava Gusta
se Zlatou Kráčmerovou. V doprovodném
programu vystoupí taneční skupina AVANTI z Domažlic. Místenky v ceně 60,- Kč lze
zakoupit v předprodeji v květinářství pana
Kvítka v sídlišti PMV.

Žákovský ples – téma
„SPORT“
So 15.3. 2014 od 17 – 22 hod.
Tradiční ples organizuje ZŠ Holýšov.
K tanci a poslechu hraje Hudba Sauna.
Bližší informace jsou uvedeny na webových
stránkách školy.

Kreativní kurz – drátované
dekorace
So 22.3. 2014 od 14 hod. v klubovně
Během kurzu si vyrobíte tradiční technikou drátované hodiny či několik menších
dekorací např. srdíčka, ptáčky, andílky apod.
S sebou: kulaté a štípací kleště, hadr či
chňapku
Cena kurzu: hodiny 320,- Kč (cena včetně
hodinového strojku a rafiček); dekorace
220,- Kč
Přihlášky a platby přijímáme v MKS do
17.3.
Lektorka kurzu Blanka Multrusová

O perníkovém dědkovi
So 22.3. 2014 od 15 hod.
Představení divadla Andromeda. Perníkovému dědkovi a bábě se již nelíbí číhat
na děti ve své perníkové chaloupce, a tak
se vydají do světa hledat štěstí. Díky své
nenasytnosti však dědek zůstane uvězněn

v chlívku s čuníkem a o pomoc musí požádat
Mařenku. Jestli se mu povede dostat se na
svobodu a jak to všechno dopadne, uvidíte
ve veselé pohádce s mnoha písničkami.
Délka pohádky 50 min., vstup 40,- Kč

MG Death fest
So 22.3. 2014 od 20 hod. malý sál
D a lší v ý b or ný met a lov ý ve čírek
v Holýšově!!!
Tentokrát k nám zavítají plzeňští SAVAGE
SAUSAGE s jejich alternativním pojetím
metalu. Tato kapela má již z dřívějších dob u
posluchačů v našich končinách mnoho příznivců, a jelikož teď delší dobu nevystupovala, bude to pro všechny jistě velké lákadlo.
Ostravská partička NAHUM, která vydala
v roce 2012 výborné album The Gates Are
Open, potěší všechny hudební fajnšmekry
death metalových a thrashových kousků.
Českokrumlovskou kapelu LOCOMOTIVE, hrající již od roku 1995, není třeba
vyznavačům hard core metalu, příliš představovat! Masivní kytarové riffy, razantní
rytmika, syrový zvuk a hrdelní řev místo
zpěvu, inspirace v kapelách Machine Head
a PRO-PAIN... to vše jsou LOCOMOTIVE.
Častými účastníky našich metalových
dýchánků v Holýšově jsou tachovští NEUROTIC MACHINERY. Metal, jenž stále
mění svoje kontury. Jestliže dříve jsme
o kapele slýchali ve spojení s pojmy jako

death, thrash, progressive, můžeme prohlásit, že nově je možno připojit i žánr rock,
počítejte ovšem s tím, že extrémně metalové
kořeny zůstaly nezpřetrhány. Můžete se těšit
na několik ukázek z připravované desky,
stejně jako na průřez starou tvorbou.
To vše 22.3. 2014 v KD Holýšov od 20 hod.
za „lidové“ vstupné 95,- Kč !!!

Zájezd do Divadla
Na Fidlovačce
– Až naprší a uschne
So 5. dubna 2014 od 15 hod.
Komedie slavného britského herce a dramatika Hay Fever, kterou uvádí Divadlo
Na Fidlovačce pod názvem „Až naprší
a uschne“, šumí vtipnými dialogy. Předvádí
bláznivý víkend v letním sídle slavné divadelní herečky na anglickém venkově roku
1920, kam si každý z členů její výstřední
rodiny pozve svého hosta. V uměleckém
prostředí neplatí obvyklé konvence, hosté
jsou zmateni a podléhají nástrahám milostných hrátek. Energií nabitou herečku, která
odmítá poklidně zestárnout a rozhodne se
vrátit na jeviště, hraje Eliška Balzerová.
Dále účinkují: Ladislav Županič, Marie
Doležalová, Matěj Nechvátal, Iva Pazderková, Lukáš Rous, Vanda Chaloupková, Petr
Batěk, Ludmila Molínová.
Vstupenky
objednávejte v MKS, cena 490,- Kč

O výstavu Umělecká řemesla, která se uskutečnila
v galerii kulturního domu, byl mimořádný zájem. Děkujeme všem vystavujícím – M. Borovi, P. Bozděchovi,
J. Březinovi, M. Stauberovi, J. Staňkovi a M. Baťkovi za
zapůjčení exponátů.
Mgr. Jitka Chmelíková a Věra Šlejmarová

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Informace o akcích: www.mestoholysov.cz, tel. 379 491 111
Nově jsme na facebooku - Městské kulturní středisko Holýšov
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Pozvánka na besedu

Vážení,
dovolte, abych využila Holýšovský zpravodaj a touto
cestou poděkovala Vám všem, se kterými jsem po 10 let
spolupracovala při organizování dění v kulturním domě
a při vydávání Holýšovského zpravodaje.

Ve středu dne 12.3. 2014 v 15.00 hodin se koná ve společenské
místnosti v Domě s pečovatelskou službou již 3. beseda pro všechny
seniory našeho města na téma: Můj dům, můj hrad.
Besedou Vás budou provázet strážníci Městské policie Plzeň.

Věra Šlejmarová

Bc. Hana Valachovičová

Je to už 65 let od chvíle, kdy se Marie a Josef Bezděkovi vydali
na společnou cestu životem. Kamennou svatbu oslavili dne 30.
01.2014. K jejich krásnému jubileu jim přišli popřát místostarostka Hana Valachovičová, radní Libor Schröpfer a matrikářka Eva
Červená.
Chtěli bychom touto cestou manželům Bezděkovým ještě jednou
popřát hodně zdraví do dalších společných let.
Eva Červená, matrikářka

Zpráva z činnosti Městské
knihovny Holýšov za rok 2013
Za rok 2013 knihovna zaregistrovala 361 čtenářů, knihovnu navštívilo přibližně 6000
návštěvníků, internet využilo
670 návštěvníků a vypůjčeno
bylo 21 160 dokumentů.
Pro děti z MŠ a ZŠ bylo připraveno v prostorách knihovny
36 besed.
Odebíráme 38 titulů periodik
a pro čtenáře se snažíme zajistit
a zpracovat vycházející knižní
novinky v co nejkratší době.
Na webových stránkách
knihovny i města Holýšova

je k dispozici on-line katalog
titulů.
Čtenářem knihovny se může
stát každý občan, který předloží platný doklad o totožnosti,
u dětí do 15 let podepíše přihlášku jejich rodič či zákonný
zástupce, který přijímá za dítě
veškerou zodpovědnost. Registrační poplatek pro čtenáře
na jeden rok je 100 Kč, děti
a studenti do 25 let platí za roční
registraci 50 Kč.
Za MěK Holýšov L.Fišerová

Tvořeníčko pro děti v Dětském
centru Ovečka
Každý čtvrtek od 9:30 hod. přichází do Ovečky maminky s dětmi
na Tvořeníčko (výtvarné hrátky).
Děti si vyzkouší nejrůznější techniky - malovaní, stříhání, trhání,
muchlání, lepení, práce s recyklovaným materiálem... Rozvíjí tak
jemnou motoriku, estetické cítění, ale i sociální kontakt s vrstevníky.
Důležitější než výsledek je radost z tvoření. Dětská fantazie je plná
úžasných překvapení...
Přijďte se také podívat!

Dominika Byrtusová

Přišlo nám do redakce:
Krásný den. Chtěla bych vám
napsat o neznámém vandalovi,
který si zařádil za naším domem. Bydlím v Husově ulici a za
domem nám ještě před týdnem
rostl krásný smrk. Byl zdravý,
pěkně rostlý, zasadil ho tam
kdysi jeden náš soused. Nikdy
nikomu nevadil...
Minulý týden jsme ale zjistili,
že asi jeden metr nad zemí je

uříznutý. Zřejmě nešlo dost
světla do garáže, která se nachází v řadě pod námi. Ale to
jistě není důvod k tomu, aby
byl strom takhle zničen! Myslím, že stačilo větve do určité
výšky prořezat. Takže děkujeme
dotyčnému, že ničí to co mu
nepatří. Nevím, jak by se to
jemu líbilo.
Maxová, Husova 301, Holýšov
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Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů
v Holýšově za rok 2013
Sbor dobrovolných hasičů v Holýšově měl
v období roku 2013 celkem 87 členů, z toho
48 mužů, 19 žen a 20 dětí. Jednotka SDH
(zásahová) sestává z 25 mužů.
V letošním roce Sbor dobrovolných
hasičů v Holýšově oslavil 110 let od svého
založení. Oslavy se konaly 22. června u hasičské zbrojnice a byl zde připraven bohatý
program pro veřejnost, hosty a spřátelené
sbory hasičů z okolí i z Německa. Před hasičskou zbrojnicí byla k vidění hasičská technika – historická i moderní, a dále ukázky
činnosti hasičů a jiných složek Integrovaného záchranného systému. V průběhu celého
dne pak uvnitř hasičské zbrojnice probíhala
prezentace sboru formou výstavy uniforem,
fotografií, kronik, trofejí a videoprezentace.
Prohloubila se příhraniční spolupráce
s německými hasiči. Mezi německými
kolegy máme dva partnerské sbory, jsou to
hasiči z Kümmersbrucku a hasiči z Neunburgu. Společně se zástupci našeho města
jsme se zúčastnili 2. června oslav 150 let
hasičů v Neunburgu a 14. července oslav
125 let hasičů v Kümmersbrucku. Na obou
slavnostech jsme se zúčastnili slavnostního
průvodu s naším praporem a historickým
vozem Chevrolet.

V průběhu roku jsme zajišťovali preventivní požární hlídky při odpalování
novoročního ohňostroje, v plesové sezóně,
a také při rockovém festivalu Pekelný ostrov.
V letošním roce jsme se bohužel potýkali
s nenaplněností sportovního družstva mužů.
Družstvo veteránů, které se pravidelně
zúčastňuje seriálu soutěží Chodské veterán
ligy, se taktéž nezúčastnilo soutěží, a to
z důvodu krytí termínů s důležitými akcemi
našeho sboru. Sportovních soutěží se tedy
zúčastňovalo pouze družstvo žen. Aktivně
jsme též pracovali s hasičskou mládeží.
Naše ženy navázaly spolupráci s neziskovou organizací Dobrotety. Tato organizace
pomáhá rodičům předčasně narozených
miminek, a dále kojeneckým ústavům,
porodnicím, dětským domovům, azylovým
domovům, a také rodinám, které se ocitly
v těžké životní situaci. Uspořádaly 3 sbírky
pro tuto organizaci, které se setkaly s úspěchem a vděkem obdarovaných.
Celoročně se provádí teoretické školení
a praktický výcvik jednotky SDH. V rámci
výcviku jsme se zúčastnili 2 taktických cvičení – jedno zaměřené na vyhledávání osob
v zakouřeném prostředí, druhé na hašení
požáru hasební pěnou. V rámci přípravy
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jsme se také zúčastnili několika soutěží ve
vyprošťování osob z havarovaných vozidel.
Jednotka SDH zasahovala v letošním roce
celkem 52 krát. Z toho: 8 x – požár, 8 x –
dopravní nehoda, 29 x – technická pomoc,
4 x - živelní pohroma, 3 x - planý poplach.
Oproti „běžné“ zásahové činnosti jednotka
zasahovala při červnových povodních, zejm.
v ulici Politických vězňů, kde jsou rodinné
domy a zahrady se zvířaty. Prováděli jsme
pytlování u rodinného domu, záchranu
ohrožených zvířat a po opadnutí vody
bezmála týden odčerpávání studní a lagun
ze zahrad.
Za provedené zásahy jsme obdrželi
finanční dotace od státu i od kraje. Díky
těmto dotacím a za přispění města Holýšov
proběhla rekonstrukce střechy na hasičské
zbrojnici. Také byla pořízena nová technika
a technické prostředky požární ochrany –
nový člun a přívěs pod člun, plovací vesty
a záchranné plovoucí lano. Byla provedena
obměna 7 kusů již nevyhovujících zásahových přileb. Důležité bylo také pořízení 4 ks
přetlakových dýchacích přístrojů Dräger a 2
ks vyváděcích masek určených pro evakuaci
osob, které jsou již standardním vybavením
hasičských jednotek, a kterými náš sbor
dosud nedisponoval.
Radek Dopirák, starosta sboru

HOLÝŠOV V ROCE 1948
Naše minulé povídání jsme ukončili
událostí, kdy byl v Holýšově dne 25.2. 1948
na veřejné schůzi navržen a schválen Místní
akční výbor Národní fronty. Seznam členů
akčního výboru byl podle data na soupisce
členů výboru sepsán dne 26.2. 1948 a seznam byl doručen Místnímu národnímu
výboru v obci dne 28.2. 1948. Od tohoto
data působí v obci dva samostatné orgány,
které se paralelně podílejí na řízení obce.
Podle zápisu zveřejněného v závěru minulého povídání bylo dosavadní vedení obce
zcela závislé ve svém dalším rozhodování na
rozhodnutích místního akčního výboru. Do
čela akčního výboru byl ustanoven Jan Rádl,
ředitel měšťanské školy, místopředsedou
byl ustanoven důchodce Václav Brožovský,
jednatelem Josef Mikoláš, vrchní strážmistr
místní stanice SNB a jako členové ustanoveni Josef Mikeš, úředník, Karel Vrzal, řidič,
Matěj Kohout, zemědělec, Ondřej Šváb,
tovární dělník, Jan Štula, zaměstnanec ČSD,
Václav Jelínek, truhlář a konečně Karel Hříbal, poštovní zřízenec. Nutné dodat, že Josef
Mikeš a Ondřej Šváb jsou již na seznamu ze
dne 26.2. 1948 vyškrtnuti a není zde uveden
ani důvod a ani náhradník. Podle sestavy
nového místního akčního výboru je zřejmé,
že i sestava akčního výboru respektuje ještě
politickou strukturu v obci a není reprezentantem pouze jediné a to komunistické
strany. Místní akční výbor Národní fronty,
řízený Okresním akčním výborem Národní
fronty ve Stříbře se tak stává jedinou tribunou zastupující dosud funkční politické
strany v obci.
Zřízením Místního akčního výboru
Národní fronty je postupně utlumen život
politických stran v obci a většina drobných
politických stran po únorových událostech
v paletě politické struktury obce zcela zaniká. Jestliže předběhneme dobu, najdeme ke
dni 13. června roku 1948 v obci registrovány
pouze dvě politické strany a to samozřejmě
Komunistickou stranu Československa
a Stranu sociálně demokratickou. I ta je ale
prostřednictvím tzv. slučovacího výboru
počátkem června sloučena se stranou KSČ
a v dobových zápisech z července roku 1948
již neexistuje.
K zásadní změně ve složení vedení
Místního národního výboru dojde na veřejné schůzi dne 18. března 1948. V zápisu
z tehdejší schůze se dočteme: „Pan předseda
(v tomto okamžiku ještě Jakub Šiman) sdělil,
že po únorových událostech resignovalo
nebo bylo odvoláno 9 členů MNV, takže
bylo nutné provést jejich doplnění, což bylo
doplněno podle návrhu místního akčního
výboru. Na členství v MNV resignovali nebo

byli odvoláni Josef Ticháček, Josef Hotovec,
Karel Vojáček, Bohumil Pičman, Antonín
Martínek, Václav Brožovský, Jan Nový, Václav
Poslední a Anna Švábová. Na jejich místa
byli navrženi akčním výborem Karel Vrzal,
František Ježek, Josef Kubíček, Josef Polívka,
Petr Kalina, Emanuel Špeta, Vladislav Reitmaier, Blažej Štván. Jelikož bylo nutné doplnit
též radu MNV o 3 členy za Josefa Hotovce,
Václava Brožovského a Antonína Martínka.
Ta byla aklamační volbou doplněna o Karla
Lišku, Václava Pasovského a Vladislava
Reitmaiera.“
Protože neznáme politickou příslušnost
všech nově navrhovaných členů MNV,
můžeme se o dopadu nové volby na složení
Místního národního výboru pouze domnívat. Skutečnost, že každé nové doplnění
Místního národního výboru posiluje postavení KSČ, nám osvětlují zpětně dopsané
zápisy kroniky obce Holýšov. Kronikář obce,
Vojtěch Švácha, popisuje až v roce 1958
v kronice únorové události tímto strohým
zápisem: „V příštích dnech byl utvořen Akční výbor Národní fronty s předsedou Janem
Rádlem v čele. Ve Zbrojovce rovněž ustaven
akční výbor, jehož předsedou byl soudruh
Josef Herian starší z Kvíčovic. Ze závodu byl
vyakčněn vedoucí provozu Bedřich Horák,
příslušník strany národně socialistické, kterého se dokonce národní socialisté snažili prosaditi do Místního akčního výboru Národní
fronty. Časně po únorových událostech byl
odvolán z funkce velitel stanice SNB Alexa
Jaroslav, příslušník strany národně socialistické a na jeho místo jmenován Josef Mikoláš,
člen Komunistické strany Československa.“
Z výše popsané situace a zápisu kroniky
je zřejmé, že komunistická strana získávala
postupně vliv ve všech zásadních a to jak
v politických, správních, tak hospodářských
strukturách. Na tento stav doplatil i dosud
úřadující předseda MNV Jakub Šiman, který
se stal ve vedení MNV zřejmě nevhodným
a dne 2.6. 1948 nastoupil zdravotní dovolenou. Další činnost MNV tak řídil první
náměstek Jakub Bauer a to až do 30.7. 1948,
kdy byl zvolen novým předsedou MNV
Karel Vlček z Holýšova.
Jestliže postupné přebírání moci komunisty ve všech státních strukturách bylo
prováděno nejprve skrytě, stala se nová
ústava, schválená parlamentem dne 9.5.1948
a následné volby do Národního shromáždění dne 30.5.1948 s jednoznačným vítězstvím
KSČ, zcela zjevným signálem pro otevřené
vystoupení KSČ se zcela jasnou prezentací
svých cílů. Vyvrcholením celé situace byla
volba Klementa Gottwalda prezidentem
republiky dne 14.6.1948. Ke kandidatuře

2. část
Klementa Gottwalda zaujal Místní národní
výbor v Holýšově na mimořádné schůzi
konané dne 12.6.1948 následující postoj:
„Na schůzi bylo usneseno odeslání telegramu
předsednictvu vlády se souhlasem s kandidaturou předsedy vlády Klementa Gottwalda
na úřad prezidenta republiky v důsledku odstoupení prezidenta Dr. Edvarda Beneše. Bylo
jednomyslně odsouhlaseno odeslat telegram
tohoto znění: Rada MNV v Holýšově, okres
Stříbro, uvítala vřele a jednomyslně na své
schůzi konané dne 12.6. 1948 kandidaturu
Klementa Gottwalda na úřad prezidenta
republiky.“
V situaci, kdy byly vyloženy karty na stůl
a jediným vítězem celé partie byla KSČ,
došlo i k vypořádání starých dluhů. V obci
Holýšov byl dne 29.7. 1949 schválen radou
MNV Holýšov seznam osob zpracovaný
Místním akčním výborem Národní fronty,
s nimiž se bylo nutné vypořádat. Na čelním
místě tohoto seznamu stanul dosud v obci
pobývající Augustin Bílek. Augustin Bílek,
po ukončení války prověřovaný a vyšet-

Augustin Bílek, odsouzen v roce 1948 k 20 letům
těžkého žaláře pro špionáž. Předválečné foto.

Údajná Bílkova špionážní fotografie překážek v okolí
Holýšova pořízena v roce 1938.

řovaný za velezradu, jíž se měl dopustit
pořízením fotografií předválečného čs.
opevnění a poskytnutím snímků Německu.
Bílek nebyl do roku 1948 fakticky potrestán
a stále pobýval v obci. Dne 23.9. 1948 byl příslušníky stanice SNB v Holýšově na adrese
Holýšov, Výhledy 16, zatčen. Při prohlídce
bytu nalezeno velké množství německých
stříbrných mincí, troje pánské a dvoje dámské stříbrné hodinky, zlatý prsten a velké
množství radiových lamp v hodnotě 50 000,Kč. Dne 25.9.1948 byl Bílek postaven před
Mimořádný lidový soud v Plzni a odsouzen
pokračování na str. 9
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k 20 letům žaláře pro zločin spáchaný podle
§ 6 č.3 zákona na ochranu republiky. Dále
byla z Holýšova vysídlena Marie Kubecová,
kdy důvodem vysídlení bylo označení Kubecové jako osoby v příhraničí nespolehlivé. Ve
skutečnosti byla Kubecová notorickou stěžovatelkou, která zasílala své stížnosti na dění
v obci a neustále vystupovala proti činnosti
místních orgánů. Na základě jejích udání
na spoluobčany, kteří se měli dopouštět
pletich a krádeží národního majetku, bylo
prakticky až do data 10.4.1947 prověřováno
v obci několik občanů, kdy až zprávou z data
10.4.1947 byla Kubecová označena jako
nevěrohodná a další prověřování její osobou
zaslaných udání bylo ukončeno. Na tomto
seznamu se dále ocitl Vladimír Šimáně, národní správce obchodu smíšeným zbožím,
kdy byl místním akčním výborem zbaven
správcovství na základě pletich s uhlím.
V této zprávě je však Šimáně označen rovněž
jako agilní člen strany národně socialistic-

ké a tak není zřejmé, zda pletichy s uhlím
nebyly pouhou zástěrkou pro skutečný
politický důvod pronásledování. Na seznamu se ocitl i Josef Nozar, poštovní úředník,
který byl na základě rozhodnutí místního
akčního výboru přeložen z Holýšova do
Horšovského Týna. Na seznamu byl uveden
i Josef Guldán, který byl stejným orgánem
zbaven místa úředníka v místní pojišťovně
z důvodu nespolehlivosti a poslední osobou
na seznamu byla uvedena Marie Veselá,
praktická lékařka a vedoucí spolku „Zdislava“ v Hradci u Stoda, která byla uznána
rovněž jako nespolehlivá a s ohledem na její
osobu byl podán návrh na zrušení spolku
„Zdislava“ v Hradci. V dalším seznamu,
tentokrát již evidentně politických nepřátel,
byli v době vydání těchto seznamů potrestáni zatím jen vyloučením z jednoty „Sokol“
technický úředník Josef Hotovec, a to pro
nesokolské chování, Josef Herian rovněž
pro nesokolské chování, František Mann pro

černý obchod, Ferdinand Klezl pro nesokolské chování, Bohumil Pičman pro záporný
postoj k nynějším státotvorným poměrům
a Karel Krčma pro nesokolské chování.
Později bude pronásledování těchto osob
pokračovat a cílem číslo jedna se stane již
politický rival a do února člen strany lidové,
Bohumil Pičman.
Na závěr série článků o událostech
v Holýšově od roku 1945 do únorových
událostí v roce 1948 dovolte malou a lehce
alibistickou poznámku. Dobové podklady,
ze kterých jsem čerpal základní informace
při psaní článků, nebyly zcela jistě jediné
pořízené v uvedeném období. Celou sérii
článků je nutno brát jako holý a strohý základ událostí v uvedených letech. Zajímavou
okolností je skutečnost, že události zejména
roku 1948 nejsou zachyceny na alespoň mně
známé dobové fotografii.

Sestavil: Jan Valeš
Zdroje: SOA Horšovský Týn - kniha zápisů rady
SOA Horšovský Týn - kronika obce Holýšov 1958
SOA Tachov - zpravodajská hlášení
stanice SNB Holýšov

NOVÉ POVĚSTI Z HOLÝŠOVA A OKOLÍ
Za vším stála od počátku
náhoda. Zcela náhodou jsem se
ocitl na půdě nejmenovaného
domu ve Stodě a i přes značné
množství zaprášených beden,
truhlic a tajuplných skříní jsem
opět náhodně skončil u skříně
plné ohmataných hřbetů knih.
Při prvotní prohlídce knih jsem
ten nenápadný a zaprášený útlý
sešitek odložil bez jakéhokoliv
zájmu na stranu a zcela náhodou. Později jsem si všiml
nápisu útlé knihy ve švabachu,
kdy z nápisu bylo zcela zřejmé,
že se jedná o pověsti z okolí
Stodu, Dobřan a tuším Stříbra,
vydané vlastním nákladem někdy na přelomu 20. let minulého
století. Název našeho kopce
Terný jsem potom nemohl při
pročítání obsahu útlé knihy
minout. Následovala domluva
s majitelem nemovitosti, kdy
nutno dodat, že mi vyšel ihned
vstříc a dále následovalo jednání
s Borkem Schröpferem o překladu ze švabachu do češtiny,
kdy nutno dodat, že se přestal
vzpínat po jednom pivu. Díky
přístupu obou výše uvedených
mohu především těm čtenářům, kteří znají průvodce po
naučné stezce „Pověsti z Holýšova a okolí“ doplnit dosavadní

známé pověsti o další dvě. Obě
se týkají vrchu Trný a věřím,
že budou postupně zveřejněny
v Holýšovském zpravodaji.
„Na kopci Terný u Stoda (502
metrů) stával kdysi pevný hrad,
který měl být zničen v dobách
loupeživých rytířů a z kterého
dnes zůstaly jen nepatrné zbytky
bývalých mohutných základových zdí. S tímto kopcem jsou
dávány do souvislosti následující
dvě ságy. Jedna z nich se týká
podzemního zámku. O květné
neděli, v den, kdy jsou v kostelích zpívány Pašije, objevuje na
jednom místě na kopci, v místě
zakrytém hustou vegetací, osvětlený otvor, kterým lze sestoupit
hluboko do nitra hory. Kdo se
odváží sestoupit otvorem do nitra
hory, dostane se po chvilce do
velké místnosti, ve které se nalézá
nesmírné množství zlata a peněz.
Zde si může každý nabrat z těchto pokladů podle libosti a také
s nimi bez potrestání odejít. Má
to však jednu podmínku, člověk
musí dosáhnout včas východu
z hory, který se po chvilce opět
zavře a zabrání případným návštěvníkům v odchodu. Jednoho
dne, právě o květné neděli, šla
chudá žena s kravkou na kopec
Terný. Už se potulovala po lese

delší dobu, když nalezla vchod
do nitra hory. Nebojácná žena
chtěla uspokojit svoji zvědavost
a vstoupila s kravkou do tohoto
zvláštního prostoru. Po chvíli
stanula v nádherném sálu, jehož
stěny z ryzího křišťálu se třpytily
v nádherném světle. Uprostřed
tohoto pohádkového sálu se na-

radovala. Každý den si vyčítala,
že nechala kravku uvnitř hory.
Ve dne i v noci hledala na kopci
vchod do nitra hory. V den výročí
této události spěchala žena s nadějí na kopec. Ke své velké radosti
nalezla opět vchod do hory. Vrhla
se do nitra a po roce vstoupila
opět do nádherného sálu. K vel-

cházela celá velká hromada zlata,
stříbra a drahých kamenů. Žena
pustila kravku a naplnila svoji
zástěru poklady. S plnou zástěrou
spěchala z podzemí. Jen co opustila chodbu, uslyšela za sebou
mohutný hukot a vchod do skalní
jeskyně zmizel. Až tady zjistila,
že ztratila svoji kravku. Všechen
pláč a volání nešťastné ženy byl
zbytečný. I když byla nejbohatší
osobou ve svém okolí, žila dále
tím nejobyčejnějším způsobem
života a z bohatství se vůbec ne-

kému překvapení našla v sálu
svoji kravku zcela v pořádku,
jak si hraje s drahými kameny.
Tentokrát ale žena nevěnovala
pokladům nejmenší pozornost.
Vzala kravku a utíkala ven
z nitra hory. Jak opustily jeskyni,
skála se za nimi uzavřela s mohutným duněním. Od té doby se
již žádnému člověku tento vchod
nikdy nezjevil.“
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Upravil: Jan Valeš
Překlad: Libor Schröpfer
Ilustrační foto: Jan Valeš

Ze sportu ...
Fotbalisté se sešli na valné hromadě
Začátkem roku se schází většina oddílů a odborů TJ Holýšov,
aby zhodnotily svoji činnost
a také hospodaření za uplynulý
rok. V sobotu 25. ledna se sešli
na valné hromadě členové oddílu kopané. Ti se dozvěděli, co se
v uplynulém roce 2013 v oddíle
událo, jak si vedla družstva oddílu v soutěžích, jaké problémy
bylo třeba řešit a také to, co se
podařilo. Valné hromady by se
měli zúčastnit pokud možno
všichni členové oddílu. Každý
svojí účastí dokáže, jaký vztah
má ke svému oddílu.
Oddíl kopané má 185 členů,
z toho 70 mládeže a 115 členů
dospělých. Z tohoto počtu přišlo
pouze 34 členů /v tom byl 1 dorostenec, 1 hostující hráč a 1 bývalá členka/. Asi těžko se dá říci,
že by členové oddílu měli kladný
vztah ke svému oddílu. Chyběl
i některý člen výboru, trenéři
a vedoucí některých družstev
a samozřejmě chybělo i mnoho
hráčů. Jako host byl přítomen
starosta města ing. Antonín Pazour a zúčastnil se také redaktor
Domažlického deníku.
Samotná VH měla přesto
dobrý průběh, obě zprávy –
o činnosti i o hospodaření –
byly kvalitní, dobře připraveny.
Dokonce na této VH byla i poměrně bohatá diskuse. Hovořilo
se hlavně o situaci v hráčských
kádrech, také o situaci v získávání trenérů a vedoucích. S počty
hráčů měli problémy zejména st.

a ml. žáci a také dorost. Nedostatky byly v roce 2013 ve vedení
některých družstev. Kladně byla
hodnocena práce vedoucích
všech družstev žáků.
Kritizována byla zejména
situace u mužů, která nastala
po skončení ročníku 2012/13
když z počtu 44 hráčů, kteří se
vystřídali v družstvech mužů
v průběhu ročníku 2012/13,
jich v létě odešlo 28. Z toho se 3
vrátili do seniorů, 3 do dorostu,
odešlo 6 hráčů u nás hostujících,
s tím se dalo počítat, ale s tím, že
odejde dalších 16 hráčů, už ne. 5
hráčů odešlo na hostování, další
2 do SRN /4 už jsou v Německu
z dřívější doby/, 3 nahlásili zranění, 4 ukončili kariéru a další
2 kariéru přerušili. Z celkového
počtu 44 hráčů jich zůstalo
pouze 16. Z těchto 16 je 8 hráčů,
kteří buď u nás hostují, nebo
přišli na přestup. Z vlastních
odchovanců zbyli P.Dostálík,
P.Jeniš, J.Kubina, T.Kundrata,
T.Levička, M.Liebl, M.Šobr,
a J. Vrba – tedy 8 hráčů!
Nastal těžký úkol pro výbor
oddílu – kádr hráčů doplnit.
Z hostování se vrátili R.Baxa
a M.Lukáš, z dorostu přišli
J.Loukota, D.Šagát, D.Šobr, dalších 9 přišlo k nám na přestup.
Zahájili jsme ročník 2013/14
s 30-ti hráči. V průběhu podzimu se 2 hráči vrátili, byli to
T.Panuška a P.Majlát.
Další rána přišla po skončení
podzimní části. Odchod hlásí

dalších 5 hráčů, do SRN odcházejí P.Dostálík a M.Vachtl, na
hostování chtějí odejít R.Baxa
a M.Lukáš (dlouho po návratu
v oddílu nevydrželi), hostovat
ve Stodě s J.Valachovičem chce
také J.Kubina. Další 2 hráči hlásí
zranění – Z.Beneš a M.Liebl,
skončit u nás chtějí také někteří
hostující, zatím se ví asi o 4.
Naštěstí ohlásili návrat z hostování ve Stodě Hamerník, Vítek
a Zelený. Z Německa se vrací
R.Šimka. Vrátil se také T.Tlustý,
ale odešel do Stoda.
Toto vše bylo náplní diskuze.
Kritizována byla také některá
opatření, která zavedl v Čechách
pouze Západočeský fotbalový
svaz. Jsou to tzv. farmy a také
junior starty. To vše má vliv
na průběh soutěží, ovšem vliv
většinou negativní. V diskuzi
vystoupil také starosta města
ing. A.Pazour. Poděkoval oddílu
za činnost a propagaci našeho
města. Hovořil též o tom, jak
město podporuje tělovýchovnou
a sportovní činnost v Holýšově.
Popřál oddílu hodně sil do další
činnosti.
Několik poznámek ke zprávě
o hospodaření. Oddíl k zajištění
chodu oddílu potřeboval více
než 1 milion Kč. Náklady na
provoz a stavební údržbu byly
hrazeny z peněz, které oddíl
dostal od TJ, ta pak dostala
tyto finance od města ve formě
grantů. Jednalo se o částku 475
tisíc Kč. Další částka 675 tisíc

Kč byla využita na sportovní
činnost. Kritizováno bylo pozdní placení členských příspěvků.
Kladně byla hodnocena pomoc
od města, také od některých
sponzorů a od firem, které mají
na stadionu reklamu.
Důležitým bodem bylo také doplnění výboru oddílu. Protože
někteří členi výboru přestali ve
výboru pracovat, byl do výboru
zvolen nový člen Michal Fictum.
Kladně lze hodnotit v oddíle
určitě práci členů výboru, práci většiny aktivních trenérů,
vedoucích a zdravotníka, také
práci hlasatelů a pořadatelů při
zápasech áčka. Oddíl dbal po
celý rok o propagaci své činnosti – vývěsní skříňka, zprávy
v tisku /Holýšovský zpravodaj,
Domažlický deník/, v oddíle
je vedena kronika, ukládá se
archivní materiál, oddíl opět
pořádal fotbalový ples a o pouti
zábavu na stadionu.
Výbor oddílu věří, že se zlepší
vztah členů ke svému mateřskému oddílu, že hráči nebudou ta
často odcházet ať už do jiných
oddílů nebo do „předčasného
fotbalového důchodu“. Věří také,
že zůstane v oddílu dobrá práce
s mládeží, kde v poslední době
dochátí k mnoha častým odchodům zejména v družstvech
starších žáků a dorostenců.
J.Fictum

Výroční členská schůze odboru turistiky
V neděli 26. ledna se sešli členové odboru
turistiky TJ Holýšov na své výroční členské
schůzi. Přišlo jich 35 a 3 hosté – místostarostka města paní Bc. Hana Valachovičová,
předseda TJ Holýšov pan Karel Králík a také
předseda oddílu kopané pan Libor Schröpfer. Členové odboru svojí účastí dokázali
svůj kladný vztah k odboru, VČS byla pro
ně jakýmsi malým svátkem.
V hezkém prostředí klubovny oddílu
kopané všichni přítomní vyslechli zprávy o
činnosti a hospodaření odboru v roce 2013.

Na svoji činnost mohli být hrdi. Během roku
uspořádali 32 turistických akcí, kterých se
zúčastnilo celkem 725 osob, což činí průměr
na 1 akci 22 účastníků. Na těchto akcích
turisté našlapali 197 km. Kromě těchto
akcí pořádali opět po celý rok během týdne
zdravotní vycházky v okolí našeho města.
Při těchto našlapali ještě mnohem více dalších kilometrů.
Protože má odbor většinou členy důchodového věku, konal akce především se
zaměřením na zdraví svých členů a dost akcí

bylo také turisticko-poznávacích. K akcím
především zdravotním patřily např. tradiční vycházky – novoroční, Valentýnská,
prvomájová, na jaře otvírání a na podzim
zamykání Floriánské studánky. K těmto
tradičním akcím už také patří turistický pochod Holýšovské kilometry, který se v roce
2013 konal už posedmé. Toho se v roce 2013
zúčastnilo 166 osob (rekord), holýšovských
účastníků bylo 96. K těmto pochodům lze
přičíst i několik dalších vycházek, které se
konaly většinou jako náhradní akce, kdy
pokračování na str. 11
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turisté nemohli vyjet s fotbalisty, protože
nebyl k dispozici autobus.
Z těchto akcí si největší pozornost zaslouží
otvírání a zamykání Floriánské studánky
a také pochod Holýšovské kilometry, protože kromě turistů se těchto akcí zúčastnili
i někteří občané našeho města. Turisté počítají s jejich účastí i v tomto roce.
K tradičním akcím patřily také 2 akce,
které pořádal KČT Domažlice. Jednalo se
o otvírání a zamykání České studánky pod
Čerchovem. K této akci vyjelo vlakem celkem 25 holýšovských turistů.
K oblíbeným akcím vždy patřily akce
turisticko-poznávací. Jednalo se o akce,
na které vyjížděli autobusem. Dva zájezdy
pořádal odbor, 10x pak vyjeli s fotbalisty.
První zájezd, který pořádal odbor, směřoval
na Chodsko, do Draženova a Klenčí. Druhý zájezd byl celodenní a turisté navštívili
Bečov, Loket a Karlovy Vary. S fotbalisty
navštívili 2x Horažďovice, 2x Mrákov, dále
Sušici, Chotíkov, Blovice, Koloveč, Bělou
a Pocínovice. Všude si prohlédli nejen navštívené místo, ale i řadu památek. V Bečově
zámek a relikviář svatého Maura, v Lokti
hrad, u Chotíkova vrch Krkavec s rozhlednou, u Mrákova Lomeček a Podveský
mlýn, u Draženova a Pocínovic navštívili
Dobré Vody.

Turisté se pravidelně zapojovali do společenského života. Navštívili ve městě 6 akcí
určených většinou pro seniory. Měli dobrou spolupráci s TJ Holýšov a s některými
odbory a oddíly, zejména s odborem ČSRS
a oddílem kopané. S tímto oddílem jezdili
na zájezdy do různých míst, oddíl propůjčil
odboru turistiky svoji klubovnu k pořádání
VČS a ještě jim zajistil občerstvení.
Se zájmem si všichni poslechli zprávu
o hospodaření odboru. To měl odbor
v naprostém pořádku. Včas vybral členské
příspěvky, řádně prováděl vyúčtování u hospodářky TJ, hospodářka Anna Hájková už
má dokonce vybrané členské příspěvky na
letošní rok 2014.
Po celý rok odbor dbal o propagaci své
činnosti. Ve všech číslech Holýšovského
zpravodaje se objevily zprávy o činnosti
odboru, několik zpráv bylo i v Domažlickém
deníku a o turistickém pochodu Holýšovské
kilometry vyšla zpráva i ve zpravodaji Dukly
Praha. Odbor pečuje o vývěsní skříňku,
vede kroniku a ukládá i veškerý archivní
materiál.
Při kontrole usnesení z minulé VČS bylo
zjištěno, že všechny body usnesení odbor
řádně splnil. Splněno bylo i usnesení, které
ukládalo členům účastnit se alespoň 5 turi-

stických akcí. 12 členů splnilo dokonce více
než 20 akcí.
Na této VČS, která byla volební, se měl
volit nový výbor. Protože všichni členi
výboru pracovali dobře a měli zájem ve výboru pokračovat, tak všichni účastníci VČS
souhlasili s tím, aby pracovali ve výboru
i v následujícím období.
V diskusi hovořili zejména o akcích, které
výbor připravil na I. pololetí 2014. Všechny
přítomné potěšilo vystoupení hostů. Nejdříve vystoupila místostarostka města paní Bc.
Hana Valachovičová, která ocenila činnost
odboru a zejména to, jak se odbor věnuje
především starším občanům. Pozvala turisty
k návštěvě nově vybudovaného muzea a také
k absolvování nové Holýšovské turistické
stezky. Také vystoupení předsedy TJ Karla
Králíka přijali turisté s velkým zájmem. Ten
odboru poděkoval za dobrou spolupráci
i za poměrně bohatou činnost. Také řekl,
že odbor může být příkladem pro ostatní
oddíly TJ.
V závěru VČS bylo schváleno bez připomínek usnesení a tak mohl předseda
odboru Jaroslav Bek schůzi ukončit. Slíbil,
že turisté i v nastávajícím roce 2014 se budou
snažit nejen o dobrou turistickou činnost,
ale i o dobré plnění všech dalších úkolů.
J.Fictum

Mladí holýšovští basketbalisté v čele tabulky
Našim nejmladším basketbalistům skončila základní část sezóny 2013-2014. Družstvo hrálo
soutěž Krajský přebor, ve kterém
bylo přihlášeno 6 družstev. Tato
soutěž se hrála ve dvou částech.
První část hra 5 na 5, což znamenalo odehrát 10 zápasů. Druhá
část 3 na 3, kde se odehrálo
20 zápasů. V první části jsme
nepoznali porážku a připsali si
10 vítězství. V druhé části jsme
odehráli 20 zápasů, z toho jsme
měli 18 vítězství a 2 prohry.
Díky úžasným výkonům družstva jsme se umístili na 1. místě
v obou dvou částech Krajského
Přeboru. Toto umístění nám
otevřelo cestu do finále o postup

na MČR (Mistrovství České
republiky). Ve finále se utkáme
proti vítěznému družstvu Karlovarského kraje a to o víkendu
12. - 13. 4. 2014. Věříme, že se
nám povede ve finále zvítězit a
budeme se moc účastnit MČR,
které se koná 25. - 27. 4. 2014
v městě Příbor, kde nás čekají
nejlepší týmy z České republiky.
Jen to, že jsme se dostali
tak daleko, je pro Holýšovský
basketbal velkým úspěchem a
všichni hráči si zaslouží velké
poděkování za své výkony.
Nejúspěšnější střelci v této
sezóně jsou: Kačírek Tomáš
s 276b., Lucáková Lucie s 249b.
a Bozděch Pavel s 167b.

Výsledná tabulka hry 5 na 5
P. Družstvo
Záp. Výh. Proh.
1. BK Karpem Holýšov
10 10
0
2. DBaK Plzeň
10
7
3
3. BK Klatovy
10
6
4
4. BK Loko. 26.ZŠ Plzeň "B" 10
4
6
5. DBaK Kožlany
10
2
8
6. BK Loko. 34.ZŠ Plzeň "C" 10
1
9

Skóre Body
847:184 20
636:360 17
531:337 16
347:561 14
363:778 12
239:743 11

Výsledná tabulka hry 3 na 3
P. Družstvo
Záp. Výh. Proh.
1. BK Karpem Holýšov
20 18
2
2. DBaK Plzeň
20 16
4
3. BK Klatovy
20 11
9
4. BK Loko. 26.ZŠ Plzeň "B" 20
6
14
5. DBaK Kožlany
20
5
15
6. BK Loko. 34.ZŠ Plzeň "C" 20
4
16

Skóre Body
196:46 38
163:83 36
133:109 31
98:152 26
88:158 25
56:186 24

Za BKK Holýšov, Zuzka Pelikánová

Žádáme majitele psů,
aby uklízeli psí exkrementy!
Redakční rada
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