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Tak jako každý rok se první pátek v únoru uskuteční ples města Holýšova. Ten letošní devatenáctý bude 2. února 2018 od 20 hodin
v sále kulturního domu. K tanci a poslechu hraje kapela Timbre music a celý ples moderuje Roman Vojtek. Na snímku taneční
skupina Lady dance, která na městském plese vystoupila v loňském roce.
Foto: Miroslav Dolejš

Zveme vás na
Z pohádky do muzikálu
a zase zpátky

Dětský
karneval

zábavný pořad pro děti

38.
Sportovní ples
pořádá oddíl ledního hokeje

10. 2. 2018 od 17 hodin

11. 2. 2018 od 14:00 hodin

17. 2. 2018 od 20 hodin

velký sál kulturního domu

velký sál kulturního domu

velký sál kulturního domu
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Z jednání Zastupitelstva města Holýšova
Usnesení Zastupitelstva města Holýšova, která byla přijata na zasedání
6. prosince 2017.
Zastupitelstvo města Holýšova:
• vzalo na vědomí informaci vedoucího
Policie ČR, Krajského ředitelství Plzeňského kraje, Územního odboru Domažlice Petra Kuneše a vedoucího Policie
ČR, Krajského ředitelství Plzeňského
kraje, Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskortu
Stanislava Mračka o stavu bezpečnosti
ve městě Holýšově
• schválilo Zápis z provedené kontroly
dne 9. 10. 2017, který předložil Kontrolní
výbor ZMH
• schválilo Rozpočtové opatření města
Holýšova na rok 2017 číslo 6
• schválilo Zápis zasedání finančního
výboru ze dne 13. 11. 2017
• schválilo Rozpočet města Holýšova
na rok 2018 jako schodkový s příjmy
ve výši 85.400.000 Kč, výdaji ve výši
109.687.000 Kč a financováním ve výši
24.287.000 Kč. Závazným ukazatelem
jsou stanoveny paragrafy
• schválilo poskytnutí neinvestičních
transferů příspěvkovým organizacím zřízeným městem: MŠ ve výši 2.114.000 Kč;
ZŠ ve výši 4.052.000 Kč, z toho účelově
na projekt Sport 40.000 Kč, na projekt
Nadaní žáci 11.900 Kč, na projekt Kultura 45.500 Kč, na projekt Den země
33.500 Kč, na projekt Etiketa 62.500 Kč
a na projekt 60. výročí ZŠ 55.000 Kč;
ZUŠ ve výši 560.000 Kč, z toho účelově
na projekt Music camp 40.000 Kč; MKS
ve výši 4.204.000 Kč
• schválilo poskytnutí neinvestičního
transferu DSO Mikroregion Radbuza
v Dobřanech – členský příspěvek ve výši
110.000 Kč
• schválilo poskytnutí neinvestičního
transferu DSO Svazek Domažlicko –
členský příspěvek ve výši 74.000 Kč
• schválilo poskytnutí neinvestičního transferu Plzeňskému kraji – dotace
na dopravní obslužnost – ve výši max.
166.000 Kč
• schválilo Střednědobý výhled rozpočtu
města Holýšova na roky 2019 a 2020 zpracovaný v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
• vzalo na vědomí Zápis schůze Dotační
komise RMH ze dne 1. 11. 2017
• vzalo na vědomí Zápis ze schůzí Stavební komise RMH ze dne 27. 11. 2017
včetně Seznamu podaných žádostí o zá-

půjčky z FRB na území města Holýšova
pro rok 2017
• poskytlo zápůjčku z FRB na rok 2017
SVJ čp. 405, sídlem Holýšov, Americká
405, v celkové výši 250.000 Kč na obnovu střechy – výměna krytiny bez zásahu do krovu bytového domu na adrese
Holýšov, Americká 405, a schválilo SOZ,
která bude uzavřena mezi smluvními
stranami město a SVJ čp. 405
• poskytlo zápůjčku z FRB na rok 2017
Ladislavu Liškovi, bytem Holýšov, Horní 357, Marii Petříkové, bytem Holýšov,
Pod Makovým vrchem 526, Aleši Tesařovi, bytem Holýšov, Smrková 707 a Dagmar Turkové, bytem Holýšov, Horní 357,
v celkové výši 250.000 Kč na obnovu střechy – výměna krytiny bez zásahu do krovu bytového domu na adrese Holýšov,
Horní 357, a schválilo SOZ, která bude
uzavřena mezi smluvními stranami město a Ladislav Liška, Marie Petříková, Aleš
Tesař a Dagmar Turková
• poskytlo zápůjčku z FRB na rok 2017
SVJ čp. 401, sídlem Holýšov, Americká
401, v celkové výši 250.000 Kč na obnovu střechy – výměna krytiny bez zásahu do krovu bytového domu na adrese
Holýšov, Americká 401, a schválilo SOZ,
která bude uzavřena mezi smluvními
stranami město a SVJ čp. 401
• poskytlo zápůjčku z FRB na rok 2017
Jiřímu a Heleně Fišerovým, bytem Holýšov, Husova třída 300, Daniele Hrachové,
bytem Holýšov, Husova třída 300, Jiřímu
a Venuši Kochmannovým, bytem Holýšov, Husova třída 300, a Petře Sýkorové,
bytem Holýšov, Husova třída 605, v celkové výši 160.000 Kč na obnovu střechy
– výměna krytiny bez zásahu do krovu
bytového domu na adrese Holýšov, Husova třída 300, a schválilo SOZ, která
bude uzavřena mezi smluvními stranami
město a Jiří a Helena Fišerovi, Daniela
Hrachová, Jiří a Venuše Kochmannovi
a Petra Sýkorová
• poskytlo zápůjčku z FRB na rok 2017
Naděždě Valešové, bytem Holýšov, Malá
222, ve výši 100.000 Kč na výměnu oken
a vstupních dveří domu na adrese Holýšov, Malá 222, a schválilo SOZ, která
bude uzavřena mezi smluvními stranami
město a Naděžda Valešová
• poskytlo zápůjčku z FRB na rok 2017
SVJ čp. 367, sídlem Holýšov, Horní 367,
v celkové výši 250.000 Kč na obnovu střechy – výměna krytiny bez zásahu do krovu bytového domu na adrese Holýšov,
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Slovo starosty

Vážení občané,
začal nám další rok, rok 2018, ve kterém už konečně chceme zahájit rekonstrukci panelového sídliště, a hlavně
regeneraci veřejných prostranství
na sídlišti Pod Makovým vrchem.
Zpoždění, ke kterému došlo, nebylo
způsobeno námi, ale tím, že dotace
na rekonstrukce sídlišť přešla z pravomoci Ministerstva pro místní rozvoj
na Státní fond rozvoje bydlení. V první fázi připravujeme rekonstrukci Luční ulice a zřízení chodníku mezi domy
Na stráni a Pod Makovým vrchem.
Máme již připravenu studii Regenerace sídliště Pod Makovým vrchem,
kde jsme se úpravou dopravních opatření, parkovišť, úpravou chodníků,
vysazení zeleně, veřejných prostranství a dětských hřišť dostali k částce
přes 60 miliónů korun. Proto jsme se
rozhodli rozdělit regeneraci na několik etap, které nebudou obyvatele tolik zatěžovat, a hlavně nebudou pro
město tak finančně náročné. Na tento
program je možné poskytnout dotaci
až do výše 50 % uznatelných nákladů,
nejvýše však může činit 6 milionů Kč
na projekt. Žadatelem o dotaci je obec,
na jejímž území se nachází sídliště, pokud je pozemek, na němž má být regenerace provedena, v jejím vlastnictví,
má platný územní plán, povolení pro
stavbu, projekt, který byl včetně každé
změny schválen zastupitelstvem města. Město nesmí mít ke dni podání žádosti o dotaci dluhy ve vztahu ke státním fondům či státnímu rozpočtu.
A teď několik slov k dalším akcím.
Dnes jsem byl znovu ujištěn, že příprava plánované akce Chodník/cyklostezka Dolní Kamenice běží úspěšně, některá administrativní zdržení

byla způsobena výměnou ministrů.
Na minulém jednání zastupitelstva
města mne překvapil názor jednoho
ze zastupitelů, který tvrdil, že na silnici III/1852 Holýšov – Dolní Kamenice
chodník/cyklostezku nepotřebujeme,
že je tam pro chodce i cyklisty bezpečný provoz. Inu názory některých lidí
mohou být různé.
Budeme dále pokračovat v přípravě na akci rekonstrukce Domu dětí
a mládeže – bývalá velká klubovna.
Chtěli bychom zajistit, aby se děti
na různých zájmových činnostech
a kroužcích scházely v bezpečném
a kulturním prostředí.
Velkým úkolem, do kterého se chceme
a musíme ve spolupráci s CHVaKem
pustit, je II. etapa rekonstrukce Tylovy a hlavně Truhlářské ulice. Realizace
tohoto investičního záměru je v obou
ulicích podmíněna výstavbou nového kanalizačního řadu CHVaKem
a v Truhlářské ulici také nového vodárenského zařízení.
Připravujeme rovněž projektovou dokumentaci na rekonstrukci ulic Slepé,
Příčné a části ulice Školní, která bude
navazovat na plánovanou rekonstrukci ulice Luční. Hlavně situace ve Školní
ulici, kde parkuje velké množství vozidel lidí, kteří tam nebydlí, způsobuje
dopravě i chodcům velké problémy.
Musíme také urychleně nechat vy-

pracovat projektovou dokumentaci
na úpravu nově koupeného objektu na náměstí 5. května, kde chceme
vybudovat další dům s pečovatelskou
službou.
V souvislosti s jednáním s Policií ČR
jsme se rozhodli vybudovat na území
města kamerový systém, který bude
zaznamenávat některá místa na území města, hlavně však místa, kde se
pohybuje větší množství dětí. Rovněž
budeme monitorovat ubytovny. Zákony však neumožňují natáčet kohokoliv, kdykoliv, proto se musíme řídit
platnými předpisy.
Na závěr mého dnešního příspěvku
mi dovolte, abych znovu vyjádřil poděkování naší jednotce Sboru dobrovolných hasičů v Holýšově. Nedovedu
si vůbec představit, že bychom je neměli. Kdo by jezdil pomáhat k dopravním nehodám, zapomenutým klíčům
z druhé strany zámku v bytech, pomoci těžkým pacientům, únikům oleje
a nafty a také k požárům, přívalům
vody a bůhví čeho ještě.
Po třech letech ve funkci starosty
můžu jenom říct za sebe a doufám
i za všechny obyvatele města Holýšova: DĚKUJEME VÁM CHLAPCI,
JSME RÁDI, ŽE VÁS TU MÁME!!!!
Jan Mendřec

Z krajského hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje se holýšovským hasičům
podařilo za pomoci města získat moderní vyprošťovací zařízení HOLMATRO.
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Horní 367, a schválilo SOZ, která bude
uzavřena mezi smluvními stranami město a SVJ čp. 367
• poskytlo zápůjčku z FRB na rok 2017
Radku Špillerovi, bytem Holýšov, Pod
Makovým vrchem 544, ve výši 160.000 Kč
na výměnu oken a vstupních dveří domu
na adrese Holýšov, Vodní 92, a schválilo
SOZ, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město a Radek Špiller
• zvolilo v souladu s § 64 odst. 1 zákona
o soudech, soudcích, přísedících a státní
správě soudů a o změně některých dalších zákonů přísedícího Okresního soudu v Domažlicích Josefa Petra, bytem
Holýšov, Pod Makovým vrchem 538
• zrušilo své usnesení č. 394 odstavec b)
ze dne 25. 10. 2017.
• změnilo usnesení ZMH č. 20 ze dne
7. 11. 2014 a usnesení č. 163 ze dne 16.
12. 2015 takto: ZMH v souladu s § 72
odst. 2, 3 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích stanovuje od 1. 1. 2018 odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů ZMH: člen rady 2.000 Kč
za měsíc, předseda výboru nebo komise
1.500 Kč za měsíc, člen výboru, komise
nebo zvláštního orgánu 1.000 Kč za měsíc, člen zastupitelstva 1.000 Kč za měsíc,
ZMH v souladu s § 74 odst. 3 a § 84 odst.
2 písm. n) zákona o obcích od 1. 1. 2018
stanovuje, že při souběhu výkonu více
funkcí se odměna neuvolněnému členovi ZMH poskytuje až do výše souhrnu
odměn za tři různé funkce (do tohoto
souhrnu lze zahrnout pouze odměny
za výkon funkce člena rady města, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva
města, předsedy nebo člena komise rady
města anebo předsedy nebo člena zvláštního orgánu města). ZMH v souladu
s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje, že v případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení
slibu. V případě personální změny v ob-

sazení jednotlivých funkcí, to je v případě nového zvolení do funkce (předsedy
výboru, předsedy komise), bude odměna
náležet ode dne zvolení do této funkce.
ZMH v souladu s § 84 odst. 2 písm. v)
zákona o obcích rozhodlo od 1. 1. 2018
o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy ZMH
takto: předseda výboru nebo komise
1.500 Kč za měsíc
• schválilo vyplacení peněžitých darů
členům Finančního výboru, Kontrolního
výboru a Osadního výboru pro část Dolní Kamenice za činnost v roce 2017
• schválilo kupní smlouvu, která bude
uzavřena mezi smluvními stranami
město (kupující) a Pavel Kupilík, bytem
Holýšov, náměstí 5. května 10 (prodávající) a za účasti společnosti Broker
Consulting, sídlem Plzeň, Jiráskovo náměstí 2 (zprostředkovatel). Předmětem
smlouvy je koupě pozemku parc. č. st.
9/1 o výměře 688 m2, jehož součástí je
budova č.p. 10, jiná stavba, vše zapsáno
pro k. ú. Holýšov, obec Holýšov, v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu
pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště
Domažlice, na LV č. 71. Kupní cena byla
dohodnuta ve výši 6.300.000 Kč. ZMH
pověřilo starostu města, aby jménem
města podepsal tuto kupní smlouvu
• schválilo prodej části pozemku parc.
č. 1378/1 (KN) v k. ú. Holýšov o výměře
cca 150 m2 Václavu Švarcovi, bytem Holýšov, Pod Makovým vrchem 466, za cenu
180 Kč za 1 m2. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku a sepsáním kupní
smlouvy hradí strana kupující. ZMH pověřilo starostu města, aby jménem města
uzavřel tuto kupní smlouvu
• odložilo rozhodnutí o prodeji části pozemku parc. č. 868/7 (KN) v k. ú.
Holýšov o výměře cca 75 m2 Kataríně
Benešové, bytem Holýšov, Francouzská
259, do předložení situačního plánu jako
podkladu pro geometrický plán k oddě-

lení části pozemku, která má být předmětem prodeje
• schválilo prodej části pozemku parc.
č. 868/7 (KN) v k. ú. Holýšov o výměře cca 400 m2 Petru Kačerovi, bytem
Holýšov, Sokolovská 30, za cenu 250 Kč
za 1 m2. Oprávněné náklady spojené
s prodejem pozemku bude hradit strana
kupující. Nesouhlasilo s úhradou kupní
ceny za tento pozemek formou měsíčních splátek a konstatovalo, že kupní cena
včetně nákladů spojených s prodejem pozemku musí být uhrazena jednorázově.
ZMH pověřilo starostu města, aby jménem města uzavřel tuto kupní smlouvu
• neschválilo prodej pozemku parc.
č. 1318/3 (KN) v k. ú. Holýšov o výměře
37 m2 Kateřině Koníčkové, bytem Plzeň,
Sokolovská 59, do doby dořešení terénních úprav v souladu se Studií protipovodňových úprav území Pod Makovým
vrchem Holýšov
• vzalo na vědomí cenu vodného pro
město Holýšov na rok 2018 ve výši
38,10 Kč včetně DPH, a cenu stočného
pro město Holýšov na rok 2018 ve výši
29,67 Kč včetně DPH
• vzalo na vědomí Rozpočet dobrovolného svazku obcí Svazku českých měst
a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko na rok 2018
a Střednědobý výhled rozpočtu dobrovolného svazku obcí Svazku českých
měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko na roky
2019 a 2020
• vzalo na vědomí Plán schůzí RMH
na 1. pololetí roku 2018, podle kterého
by se schůze měly konat 8. a 22. ledna
2018, 5. a 19. února 2018, 5. a 19. března 2018, 4., 16. a 30. dubna 2018, 14.
a 28. května 2018 a 13. a 25. června 2018
• vzalo na vědomí Plán zasedání ZMH
na 1. pololetí roku 2018, podle kterého by se zasedání měla konat 28. února
2018, 25. dubna 2018 a 13. června 2018

Z jednání Rady města Holýšova
Usnesení Rady města Holýšova, která
byla přijata na schůzích 11. a 20. prosince 2017 a 8. 1. 2018.
Rada města Holýšova:
• nevyhověla žádosti J. Š., bytem Holýšov, o odstranění parkovacích míst mezi
bytovými domy na adrese Holýšov, Husova třída čp. 415 až 417, a přemístění
parkovacích míst k bytovému domu
na adrese Holýšov, Husova třída čp. 308

z důvodu, že podle vyjádření StO ze
dne 28. 11. 2017, není parkovací plocha
v rozporu se stavebním zákonem a rovněž se v současné době město potýká
s nedostatkem parkovacích míst
• konstatovala, že se seznámila s návrhem
OZV o stanovení pravidel pro pohyb psů
na veřejném prostranství na území města Holýšova a s návrhem OZV k zajištění
udržování čistoty ulic a jiných veřejných

prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a uložila tajemnici MÚ, aby zaslala návrhy těchto OZV ke kontrole Ministerstvu
vnitra ČR, Oddělení dozoru Plzeň, a poté
budou předloženy ZMH k projednání
• vzala na vědomí cenovou nabídku
společnosti D., sídlem Plzeň, na pravidelnou deratizaci kanalizačních sítí, objektů a provozů ze dne 21. 11. 2017
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Slovo občana
Nejkrásnější stromeček
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se
zasloužili o zkrášlení našeho městského vánočního stromečku. Už samotný
strom byl letos mimořádně krásně
rostlý až majestátní, ale vrcholem se
stala jeho nová výzdoba. Oproti minulým letům ho po setmění prozářilo
tisíce světýlek a úchvatné bílé hvězdy.
Tříkrálová sbírka 2018
Vážení čtenáři, v prvním lednovém týdnu jsme měli možnost navštívit mnohé
z vás ve vašich domovech s tříkrálovou
koledou. Snažili jsme se především udělat vám radost a potěšit vás chviličkou
pozornosti a radosti. Víte, že to umí nejlépe děti s písničkou a básničkou. Snažili
jsme se vám vyjádřit jednak vánoční poselství a jednak poděkování za to, že se
máme dobře, že je mír a mnohé si můžeme sami vylepšovat vzájemnými vztahy.
Další připomínkou je i finanční pomoc těm, kteří se z nějakého důvodu
ocitli mimo okruh šťastných lidí a trpí
nouzí. Kromě sociálních záměrů Charity Česká republika byla z naší sbírky
• schválila SOD, která bude uzavřena
mezi smluvními stranami město a společnost D., sídlem Plzeň, za podmínky,
že OMI ve spolupráci s právní zástupkyní města doplní ustanovení o možnosti vypovědět smlouvu. Předmětem
SOD je provedení díla, to je pravidelná deratizace objektů v majetku města
a kanalizačních vstupů na území města.
Dílo bude provedeno podle metodiky
Státního zdravotního ústavu ČR 1/2016
z ledna 2016 a nabídky společnosti D.
ze dne 21. 11. 2017. SOD bude uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 12. 2027.
Komplexní servis pro ošetřované objekty
a provozy činí 42.000 Kč bez DPH za rok
a kanalizační sítě v nákladech 112.480 Kč
bez DPH za rok. RMH pověřila starostu
města, aby podepsal tuto SOD.
• vyhověla žádosti společnosti T. T.
o změnu osoby oprávněného ve Smlouvě
o poskytování služeb ze dne 12. 12. 2006
• schválila Dodatek č. 4 Smlouvy o poskytování služeb ze dne 12. 12. 2006, který bude uzavřen mezi smluvními stranami město a společnost T. T. Předmětem
dodatku je změna osoby oprávněného.
RMH pověřila starostu, aby podepsal
tento dodatek.

Celý stromek krásně ladil nejen s výzdobou nové budovy městského úřadu,
ale vkusně doplňoval i staré budovy
v okolí radnice a kostela. Letos opravdu máme v Holýšově nejkrásnější
stromeček v okolí. Moc si vážím toho,
že moje připomínka byla vyslyšena
a podle ohlasů a reakcí se vánoční

vyčleněna část pro náš vlastní záměr
– podpora Domu pro matky s dětmi
v tísni v Havlovicích.
Tentokrát se nám podařilo navštívit
214 rodin v Holýšově a okolních vesnicích, obdarovali jste nás neočekávaně vysokou částkou 31.299 Kč.
Rádi bychom touto cestou poděkovali
• konstatovala, že nejprve musí být vyvěšen záměr prodat pozemek parc. č. 742/17
(KN) v k. ú. Holýšov o výměře 1.870 m2
na úřední desce MÚ na zákonem stanovenou dobu a po uplynutí lhůty se RMH
vrátí k projednání žádosti společnosti
I.-M. a uložila OMI, aby zajistilo vyvěšení tohoto záměru
• v souladu s článkem 3 odstavcem 1
OZV č. 1/2016 ze dne 24. 2. 2016, která
omezuje provozní dobu pohostinských
zařízení na území města Holýšova, uděluje T. j., o. k. výjimku z článku 2 odstavce 3 této OZV, na pořádání fotbalového
plesu v kulturním domě Holýšov dne 13.
1. 2018 až do 14. 1. 2018 4 hodin. RMH
ukládá tajemnici MÚ, aby informovala
Policii ČR o udělení této výjimky.
• nevyhověla žádosti spolku V. o poskytnutí finančního příspěvku ve výši
27.000 Kč na turistický pobyt dětí z Dětského domova Staňkov a konstatovala, že
město Holýšov má Program o poskytování dotací, který upravuje účelové poskytnutí finančních prostředků (dotací)
z rozpočtu města Holýšova, podle kterého se žádosti o finanční příspěvky podávají v období od 17. října do 15. prosince
na následující kalendářní rok

stromek líbil nejen mně, ale ocenila
ho i řada obyvatel i návštěvníků města,
včetně dětí ze školní družiny. Děkuji
a přeji představitelům města i všem
občanům klidný a úspěšný rok 2018.
Alena Vítková

vám všem štědrým dárcům, koledníkům Adéle Madajové, Helence, Matějovi a Tomáši Repkovým, Péťovi Glacovi,
Klárce Pražákové, Petře Neubauerové,
štichovským Andree Bauerové s Tomášem a Adélou Weisových a Markétou
Bauerovou a novou skupinou v Kvíčovicích s vedoucí Bárou Bílikovou a paní
Janě Žákové při koledě v domě s pečovatelskou službou. A na závěr všem pozorným a trpělivým pracovníkům naší
radnice za zapečetění pokladen, sečtení
obsahu všech pokladniček a vyhotovení potřebných dokladů.
Jan a Ludmila Glacovi,
spolupracovníci Diecézní charity Plzeň
• nevyhověla žádosti L. H. o dořešení přístupového chodníku (stezky) k domům
na adrese Holýšov, Jiráskova třída 275
a 295, neboť město uskutečnilo slíbené
jednání mezi městem, zástupci společnosti E. Č. r. a L. H. Společnost E. Č. r. se
s L. H. dohodla na řešení přípustném pro
obě strany. RMH konstatovala, že město
nemá v plánu investic na rok 2018 výstavbu přístupového chodníku (stezky) k domům na adrese Holýšov, Jiráskova třída
275 a 295.
• vzala na vědomí nabídku společnosti
MTBS na převzetí osobního automobilu
Citroën Jumpy a zajištění lokální dopravy občanů města Holýšova do zdravotního střediska a konstatuje, že tato nabídka
je pro město nevýhodná, protože náklady na dopravu občanů města Holýšova
do zdravotního střediska by se zvýšily
• uložila vedoucí Oddělení sociální péče
a pečovatelské služby MÚ, aby zpracovala požadavky na převod dopravy občanů
města Holýšova do zdravotního střediska pod pečovatelskou službu města
Holýšova a předložila je RMH do konce
ledna 2018
• v souladu s § 28 odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech územních roz-
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počtů schválila rozpočet příspěvkové organizace města ZŠ na rok 2018
v části výnosů a nákladů a Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ na roky 2019
až 2020
• v souladu s § 28 odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů schválila rozpočet příspěvkové organizace města MŠ na rok 2018 v části
výnosů a nákladů a Střednědobý výhled
rozpočtu MŠ na roky 2019 a 2020
• v souladu s § 28 odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů schválila rozpočet příspěvkové organizace města ZUŠ na rok 2018 v části
výnosů a nákladů a Střednědobý výhled
rozpočtu ZUŠ na roky 2019 a 2020
• v souladu s § 28 odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů schválila rozpočet příspěvkové organizace města MKS na rok 2018 v části
výnosů a nákladů a Střednědobý výhled
rozpočtu MKS na období 2019 až 2021
• schválila odměnu ředitelce ZŠ za rok 2017
• schválila odměnu ředitelce MŠ za rok
2017
• schválila odměnu řediteli MKS za rok
2017
• doporučila ZMH vzít na vědomí Rozpočet dobrovolného svazku obcí Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka
na rok 2018 a Střednědobý výhled rozpočtu dobrovolného svazku obcí Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka
na období 2019 až 2021
• vzala na vědomí Výroční zprávu ZŠ
za školní rok 2016/2017
• vzala na vědomí Výroční zprávu ZUŠ
za školní rok 2016/2017
• vzala na vědomí Zápisy ze zasedání Školské rady při ZŠ, které se konaly
ve dnech 26. 6. 2017 a 27.11. 2017
• zrušila své usnesení č. 440/2017 odst.
b) a c) ze dne 27. 11. 2017 z důvodu, že
je nelze v současné době splnit, protože
město vlastní podíl na nemovitostech
v Holýšově v ulici Na Stráni čp. 661 až
666 a čp. 671 až 673, nikoliv konkrétní
počet bytových jednotek
• nesouhlasila s pokácením 2 ks douglaska tisolistá nacházejících se v Dolní Kamenici na části pozemku parc.
č. 310/1 (KN) v k. ú. Dolní Kamenice
u Holýšova, ale souhlasila s provedením
jejich redukčního řezu pro zajištění podchodné výšky
• souhlasila s provedením mírné redukce spodního patra koruny pomocí lokální redukce u 1 ks borovice těžké nacházející se v Holýšově na části pozemku parc.

č. 1317 (KN) v k. ú. Holýšov, za bytovým
domem na adrese Holýšov, Ruská čp. 375
• souhlasila s provedením redukčních
řezů u souboru jehličnanů (Inventarizace zeleně pozice č. 408) pro zajištění podchodné výšky nacházejících se v Holýšově na části pozemku parc. č. 1336/1 (KN)
v k. ú. Holýšov a souhlasí s odstraněním
skupiny smrků nacházejících se v Holýšově na části pozemku parc. č. 1336/1
(KN) v k. ú. Holýšov za bytovým domem
na adrese Holýšov, Horní čp. 354
• nesouhlasila s pokácením 1 ks borovice lesní nacházející se v Holýšově
na části pozemku parc. č. 1349/8 (KN)
v k. ú. Holýšov, mezi řadovými garážemi
a Husovou třídou, ale souhlasila s provedením jejího redukčního řezu (lokální
redukce) spodního patra koruny
• souhlasila s pokácení 2 ks borovice lesní
nacházejících se v Holýšově na části pozemku parc. č. 100/3 (KN) v k. ú. Holýšov,
podél Tovární ulice v Holýšově z důvodu, že stanoviště stromů je nevyhovující,
protože se jedná o nestabilní půdu, oba
stromy jsou vychýleny z osy těžiště a tato
skutečnost ohrožuje provozní bezpečnost.
Náhradní výsadba 4 ks dřevin bude provedena ve vhodné lokalitě
• souhlasila s pokácením 4 ks smrku
pichlavého, nacházejících se v Holýšově
na části pozemku parc. č. 1349/8 (KN)
v k. ú. Holýšov v blízkosti bytového domu
na adrese Holýšov, třída 1. máje čp. 298,
z důvodu, že stromy rostou v malém sponu na nevhodném stanovišti. Náhradní
výsadba 8 ks alejových stromů bude provedena ve vhodné lokalitě
• souhlasila s tím, že pokácení stromů
včetně ekologické likvidace biologického
odpadu provede na náklady města společnost MTBS a pokácené dřevo uskladní v prostoru za prodejnou stavebnin
společnosti DSP Domažlice, kde bude
následně proveden jeho prodej. Prořezání, ošetření či jiné úpravy včetně sledování bezpečnosti na nekácených stromech
provede na náklady města podnikatel
v oboru arboristiky T. H.
• odložila rozhodnutí o žádosti nájemníků bytového domu na adrese Holýšov,
Horní 362, ze dne 6. 12. 2017, o koupi
bytů do příští schůze RMH
• odkládá rozhodnutí o žádosti S. T. ze
dne 14. 12. 2017, o koupi bytu do příští
schůze RMH
• v souladu s usnesením ZMH č. 95
odst. b) ze dne 17. 6. 2015 schválila Rozpočtové opatření města Holýšova na rok
2017 číslo 7

• v souladu s § 167 odst. 2 školského zákona jmenovala od 1. 1. 2018 zástupce
zřizovatele Školské rady při ZŠ paní P. L.
• vzala na vědomí Zprávu o činnosti
středisek společnosti MTBS na období
prosinec 2017
• vzala na vědomí Protokoly o výsledcích veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkových organizací ZUŠ a ZŠ
a informaci, že během těchto kontrol nebyly zjištěny nedostatky
• vzala na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly vyúčtování
poskytnuté dotace podle Veřejnoprávní
smlouvy č. 037 ZŠ a informaci, že během
této kontroly nebyly zjištěny nedostatky
• vzala na vědomí návrh úpravy zahrady MŠ v Luční ulici nazvaný „Obnova
zahrady MŠ – Luční svět“. Návrh zpracovala pro společnost P. ve spolupráci se
zahradní architektkou L. T.
• k žádosti nájemníků bytového domu
na adrese Holýšov, Horní 362, ze dne
6. 12. 2017 a k žádosti S. T. ze dne 14. 12.
2017, o koupi bytu konstatovala, že město bude postupovat v souladu s Bytovou
koncepcí města Holýšova na roky 2016
až 2019 schválenou usnesením ZMH
č. 225 odst. b) ze dne 29. 6. 2016 a s usnesením ZMH č. 258 odst. b) ze dne 24.
8. 2016, to znamená, že budou nabídnuty k prodeji byty s výjimkou bytů
1+1 a 1+0
• nedoporučila ZMH prodat pozemek
parc. č. 742/17 (KN) v k. ú. Holýšov o výměře 1.870 m2 společnosti I.-M. z důvodu, že k pozemku není řešeno připojení
na inženýrské sítě včetně komunikačního napojení na silnici I/26
• vzala na vědomí Záznam z osobního
jednání mezi MV ČR, Odborem veřejné správy, dozoru a kontroly, Oddělení dozoru Plzeň a městem Holýšovem
v rámci poskytování metodické pomoci
ve věci tvorby právních předpisů města.
Při jednání byla konzultována potřeba
novelizace OZV č. 1/2016, která omezuje
provozní dobu pohostinských zařízení
na území města Holýšova, a to v souvislosti s novelou zákona č. 186/2016 Sb.,
o hazardních hrách, ve znění pozdějších
předpisů. RMH uložila tajemnici MÚ,
aby na základě doporučení MV ČR, Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly,
Oddělení dozoru Plzeň připravila změnu
OZV č. 1/2016, která omezuje provozní
dobu pohostinských zařízení na území města Holýšova a poté zaslala návrh
ke kontrole MV ČR, Oddělení dozoru
Plzeň
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• vzala na vědomí vyjádření ředitelky
ZŠ k vyplacení další odměny pro ředitelku ZŠ, která byla schválena usnesením
RMH č. 471/2017 ze dne 11. 12. 2017
• vzala na vědomí Technické podklady
pro přípravu Zadávací dokumentace pro
Výběrové řízení na provozovatele tepelného zdroje a dodavatele tepla pro město
Holýšov, které zpracovala společnost E.
• vzala na vědomí aktuální informace
o podání žaloby proti společnosti T. S.
ve věci zaplacení smluvní pokuty a sankce za nedodržení termínu dokončení díla
„Atletické hřiště Holýšov“
• konstatovala, že nejprve musí být vyvěšen záměr prodat část pozemku parc.
č. 406/14 (KN) v k. ú. Neuměř v o výměře cca 130 m2 na úřední desce MÚ na zákonem stanovenou dobu a po uplynutí
lhůty se RMH vrátí k projednání žádosti
P. H. a uložila OMI, aby zajistilo vyvěšení
tohoto záměru
• v souladu s § 167 odst. 2 školského zákona jmenovala od 1. 1. 2018 zástupce
zřizovatele Školské rady při ZŠ paní L. H.
• souhlasila s tím, že smlouvu o převodu podílu na nemovitostech v Holýšově
v ulici Pod Makovým vrchem čp. 617 až
622, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město a N. b. d. H. připraví
advokát T. H. pověřila starostu města,
aby ve spolupráci s T. H. připravili záměr
převodu výše uvedených nemovitostí,

který bude vyvěšen na úřední desce MÚ
• vzala na vědomí Protokol o výsledku
průběžné kontroly v příspěvkové organizaci MŠ ze dne 27. 11. 2017, zpracovaný KÚ, Odborem školství, mládeže
a sportu, sídlem Plzeň. Předmětem kontroly bylo ověření správnosti podkladů
rozhodných pro stanovení závazných
ukazatelů rozpisu rozpočtu přímých výdajů na rok 2017. Kontrola proběhla dne
22. 11. 2017. Při kontrolním šetření nebylo zjištěno porušení obecně závazných
právních předpisů
• vzala na vědomí Protokol o inspekci poskytování sociálních služeb ze dne
20. 12. 2017, zpracovaný Ministerstvem
práce a sociálních věcí, Odborem inspekce sociálních služeb, Oddělením
inspekce sociálních služeb jihozápadní
Čechy. Předmětem kontroly bylo: 1. plnění povinností poskytovatelů sociálních
služeb stanovených v § 88 a 89 zákona
o sociálních službách včetně posouzení,
zda smlouva o poskytování sociální služby obsahuje náležitosti smlouvy podle
§ 91 odst. 2 zákona o sociálních službách
a zda je výše úhrady sjednána v rámci
výše úhrady stanovené v § 73 až 77 zákona o sociálních službách; 2. kvalita poskytovaných sociálních služeb podle § 99
zákona o sociálních službách. Kontrola
proběhla ve dnech 21. až 23. 11. 2017. Při
kontrolním šetření nebylo zjištěno poru-

šení obecně závazných právních předpisů,
ale poskytovateli byla uložena povinnost
odstranit nedostatky zjištěné při inspekci poskytování sociálních služeb ve lhůtě
do 31. 3. 2018
Kamil Šefl, místostarosta
Použité zkratky:
č. – číslo; FRB – Fond rozvoje bydlení
na území města Holýšova; k. ú. – katastrální území; KÚ – Krajský úřad Plzeňského kraje; město – město Holýšov; MKS – Městské kulturní středisko
Holýšov; MŠ – Mateřská škola Holýšov;
MTBS – Městské technické a bytové
středisko Holýšov; MÚ – Městský úřad;
SON – smlouva o nájmu; SOZ – Smlouva o zápůjčce; OMI – Oddělení majetku
a investic Městského úřadu Holýšov;
OZV – Obecně závazná vyhláška města
Holýšova; PK – Plzeňský kraj; S1/2014
– Směrnice č. 1/2014 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu pro obec Holýšov a příspěvkové organizace zřizované
obcí Holýšov; SOD – smlouva o dílo;
SVJ – Společenstvím vlastníků bytových
jednotek; StO – Stavební odbor Městského úřadu Holýšov; RMH – Rada města Holýšova; VZMR – veřejná zakázka
malého rozsahu; ZMH – Zastupitelstvo
města Holýšova;

Informace z města
SCHŮZKA S VEDENÍM POLICIE ČR
Dne 10. ledna 2018 proběhla v Holýšově další schůzka vedení města s vedením
Policie České republiky. Setkání se zúčastnil ředitel Krajského ředitelství policie
Plzeňského kraje Pavel Krákora, vedoucí
Územního odboru Domažlice Petr Kuneš,
vedoucí odboru cizinecké policie Květuše
Kondrysová, vedoucí Oddělení pobytových kontrol, pátrání a eskort Stanislav
Mraček a vedení Obvodního oddělení policie Holýšov. Starostu města Holýšov Jana
Mendřece a místostarostu Kamila Šefla
policisté seznámili s bezpečnostní situací
v Holýšově, se stavem kriminality na území města. Opět hovořili i o bezpečnosti
silničního provozu, o cizincích zaměstnávaných prostřednictvím pracovních agentur a dalších tématech. Mohli konstatovat,
že došlo k poklesu trestné činnosti.

Od poslední schůzky, která proběhla
6. prosince 2017, holýšovští policisté zaevidovali osm trestných činů, kdy se jednalo o vloupání do chat, krádež pneumatik
z automobilu nebo výskyt padělané bankovky. Ve stejném období pak evidovali
jednatřicet přestupků. Jedenadvacet přestupků bylo spácháno v dopravě, další přestupky pak byly proti občanskému soužití,
majetku a proti veřejnému pořádku. Dále
holýšovští policisté vyřídili dalších třicet
čísel jednacích, což jsou většinou žádosti o radu, dožádání jiných orgánů státní správy, policie, soudů. Za období od
6. prosince 2017 do 8. ledna 2018 bylo
jen na území města plánováno 155 hodin běžného výkonu služby, a to v denní
i noční době. Ve sledovaném období policisté nepřijali ani neřešili žádnou stížnost

občanů ani zastupitelů města v souvislosti s provozem ubytoven na území města,
rovněž tak žádnou mimořádnou událost
ve vztahu k občanům města Holýšov.
Zároveň zaznělo, že Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje disponuje volnými
služebními místy na základních útvarech.
Případní zájemci o služební poměr se
mohou obrátit na personální pracoviště
Policie České republiky, Územní odbor
Domažlice. Policie nabízí práci, která má
budoucnost a pomáhá celé společnosti.
Hlavním úkolem je především chránit
bezpečnost a pořádek ve společnosti,
prosazování zákonnosti, chránit práva
a svobody osob a preventivně působit
proti trestné a jiné protiprávní činnosti.
Dagmar Brožová
Oddělení tisku a prevence Domažlice
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Informace Domu dějin Holýšovska
REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÝCH OBJEKTŮ
V DOMĚ DĚJIN HOLÝŠOVSKA

Zásadní rekonstrukcí prošly i interiéry
hospodářských staveb.

Zatím nejpatrnější změnou na rekonstruovaném objektu jsou repasované dveře a okna.

V roce 2017 proběhla další etapa rekonstrukce hospodářských objektů v Domě
dějin Holýšovska. Na rekonstrukci poskytlo dotaci Ministerstvo kultury České republiky prostřednictvím programu
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.
Nemovitá kulturní památka areál venkov-

ské usedlosti č. p. 18 získala na obnovu
hospodářských objektů v jižní části dvora
finanční příspěvek od ministerstva kultury
ve výši 346.000 Kč. Rekonstrukce se v roce
2017 týkala chlévů, které navazují na veřejné toalety Domu dějin Holýšovska.
Během rekonstrukce byly podezděny základy stavby a bylo provedeno přizdění

cihelného zdiva. Tyto zásahy vedly ke zlepšení statiky celé stavby. Byly rovněž zrekonstruovány podlahy v jednotlivých místnostech. Podlahy byly vytvořeny z cihel
a z žulových desek. Byly zrekonstruovány
tak, aby se co nejvíce přiblížily původnímu stavu. Stěny místností byly opatřeny
vápennou omítkou. V podkroví objektu
byla obnovena dřevěná podlaha. Asi nejpatrnější změnou pro návštěvníka Domu
dějin Holýšovska je osazení repasovaných
dveří a oken do rekonstruovaného objektu. Touto dílčí rekonstrukcí se opět stavba
přiblížila vzhledu hospodářské usedlosti. Z hlediska památkové péče byly práce
na rekonstrukci hospodářských objektů
přijaty bez připomínek.
Josef Hais, vedoucí
autor fotografií: Josef Hais

OBRAZY ŠTĚPÁNKY ŠVARCOVÉ NÁM POODHALÍ JINOU DIMENZI
Od 3. 2. do 18. 3. 2018 pro vás připravujeme výstavu holýšovské malířky Štěpánky Švarcové. Výstava objektů a obrazů s názvem „Jiná dimenze“ představí
novou tvorbu Štěpánky Švarcové. Autorka zkoumá podvědomí své duše, která se

proti vlastní vůli dostane do podivného
světa. Toto místo se vyskytuje v jiné dimenzi, daleko od naší planety. Hlavní
inspirací pro tvorbu malířky byly prožitky za poslední rok života. Můžete se těšit
na obrazy malované akrylovými barvami

v kombinaci s perokresbou, které budou
doplněny objekty z různých materiálů.
Vernisáž výstavy se uskuteční 3. 2. 2018
od 18 hodin.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Josef Hais, vedoucí

Inzerce

Prodej bytu

Řádková inzerce

Město Holýšov vyhlašuje podle ustanovení článku IV. Zásad prodeje bytů
z vlastnictví města Holýšova schválených dne 25. 10. 2017 usnesením číslo
389 Zastupitelstva města Holýšova (dále jen Zásady) záměr prodat volný byt
číslo 9 v čp. 462 v Holýšově Pod Makovým vrchem o velikosti 1+2 v 4. nadzemním podlaží v budově stojící na stavební parcele číslo 786 v katastrálním
území Holýšov. Minimální nabídková cena bytu včetně podílu na pozemku
st. parc. č. 786 je 861.300 Kč. Zájemci o koupi bytu předají své písemné nabídky osobně v zalepených obálkách (podle schválených zásad) na podatelnu
Městského úřadu Holýšov, kde podepíší protokol o převzetí nabídky. Zájemci
dále složí na účet města jistotu ve výši 10 % minimální nabídkové ceny (viz.
Zásady článek IV. odst. 7).
Zásady jsou k nahlédnutí na Městském úřadě Holýšov (náměstí 5. května 32)
v kanceláři sekretariátu č. 2.02 a na internetových stránkách města Holýšova
(www.mestoholysov.cz).
Termín pro ukončení přijímání písemných nabídek je 23. 2. 2018 do 9:00 hodin.

Za rozebrání chatky daruji veškerý stavební materiál. Krov, krytina, okna, tvárnice, elektrická instalace atd. Volejte 777 037 330.
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Ze školních lavic
VÁNOČNÍ POSEZENÍ KLUBU RODIČŮ 17. 12. 2017
Již druhým rokem se konalo vánoční posezení s Klubem rodičů, který pracuje
při Základní škole v Holýšově. Tato tradice, vystoupení vždy na poslední neděli
před Štědrým dnem, vznikla několik let
předtím. Dramatický kroužek Hurikán,
taneční studio Sheyla Zuzany Biberlové
ve spolupráci s Hudbou Saunou nastudovaly čtyři muzikály – Perníková chaloupka, Šípková Růženka, Princezna Písnička,
Holivúd cats a svá představení předvedly
v sále kulturního domu. Protože se tato
tradice ujala, rozhodlo se, že v ní budeme pokračovat. Tentokrát už ne muzikálově, ale nastudováním krátkých příběhů

a do programu se zapojí i děti z mateřské
školy v Luční ulici. I letos mohli diváci
prožít tři krátké příběhy dramatického
kroužku – Hodinář, Prodaná nevěsta a Jak
šli zajíci do Betléma. Do živého Betléma se
zapojili herci z kroužku Hurikán. K tanci
a poslechu hrála nově skupina McOuli
Band. Děti z mateřské školy v Luční ulici
předvedly dvě vystoupení. Nejprve zarecitovaly vánoční básničky a zazpívaly koledy
a po přestávce následoval krátký příběh,
jak Marie s Josefem putovali do Betléma.
Sál kulturního domu byl plný a diváci jako
každý rok odcházeli spokojeni.
Monika Lerchová, učitelka

NÁVŠTĚVA
V DOMĚ DĚJIN HOLÝŠOVSKA

Poslední školní den v roce 2017 byl, jako
již tradičně, vánoční. Žáci si mohli vybrat různorodé vánoční dílny, jako například deskové hry, vánoční čtenářské
dílny, vyrábění různých přání, jmenovek
na dárky, zpívání koled, sport, a tak dále.
K těmto posledním dnům patří již tradičně vánoční sportování, a to laťka, šplh
a florbal. V neposlední řadě je to fotbalový zápas mezi učiteli a žáky 9. ročníku. Veškeré podrobné informace najdete
na stránkách školy.
Miroslav Brabec, učitel

ŠKOLSKÁ RADA
V minulém vydání jsme informovali o výsledcích voleb do Školské rady při Základní škole Holýšov, konkrétně za pedagogické
pracovníky a zákonné zástupce. Za zřizovatele byly zvoleny Petra
Lavičková a Libuše Hrubá.
Miroslav Brabec, učitel
Inzerce

Každoročně naši „Oranžováčci“ zdobí na dvorku našeho holýšovského muzea vánoční stromeček k zahájení Vánoční výstavy
a letos jsme za to na oplátku přijali pozvání od vedoucího Domu
dějin Holýšovska na vyrábění svíček ze včelího vosku. Děti mohly vidět, jak se svíčky a vánoční ozdůbky z vosku odlévají a jednu
svíčku si také samy vyrobily nenáročnou technikou rolování. Při
té příležitosti jsme si prohlédli i expozici vystavovaných betlémů, vánočních zvyků, stromečků a pomůcek našich babiček. Nás
učitelky potěšilo, že si z předchozí listopadové návštěvy díky vedoucímu Domu dějin Holýšovska a jeho poutavému vyprávění,
přiměřeného věku našich dětí, pamatovaly spoustu informací
o zdejší stálé expozici. Jsme rádi, že děti tímto způsobem mohly
poznat kus historie našeho města.
Rádi bychom poděkovali Josefu Haisovi za krásná předvánoční
dopoledne strávená v Domu dějin Holýšovska, a to nejenom
za Oranžovou třídu, ale i za ostatní třídy z naší mateřské školy,
které se vyrábění také zúčastnily.
Helena Marková, učitelka

VÁNOČNÍ DEN
A SPORTOVÁNÍ
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Informace ze sportu
INFORMACE Z TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY HOLÝŠOV
V prosinci byla vyplacena odměna všem
nahlášeným trenérům a vedoucím mládežnických družstev z dotace Programu
VIII. od Ministerstva školství mládeže
a tělovýchovy ČR. Výkonný výbor také
ve spolupráci s oddíly provedl vyúčtování
oddílových dotací ze Svazu zápasu, basketbalu a fotbalu z Programu V. Vyúčtovány
byly i dotace od Plzeňského kraje na po-

řízení bezpečných branek a na výměnu
automatických stavěčů kuželek. Dále bylo
do stanoveného termínu provedeno vyúčtování všech dotací na rok 2017 od města Holýšova a podána nová žádost o dotace na rok 2018. Takže zbývá ještě dokončit
vyúčtování Programu VIII. (Ministerstva
školství mládeže a tělovýchovy ČR) do
15. 2. 2018 a podat žádost o dotaci z vyhlá-

šeného programu „Podpora tělovýchovy
a sportu v roce 2018“ na Plzeňský kraj.
Výkonný výbor Tělovýchovné jednoty Holýšov také rozhodl o konání valné
hromady v pátek 18. 5. 2018 v 18 hodin
v přísálí kulturního domu v Holýšově.
Za Výkonný výbor Tělovýchovné jednoty Holýšov
Karel Králík, předseda

FOTBALOVÝ ODDÍL TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY HOLÝŠOV
UKONČIL ČINNOST V ROCE 2017
Vážení čtenáři, v posledním vydání Holýšovského zpravodaje jsme vás seznámili s
výsledky a umístěním v tabulkách soutěží
ročníku 2017/2018 všech našich družstev.
Poslední akcí oddílu pak byl Vánoční halový turnaj dne 25. 12. 2017, kterého se
zúčastnilo 36 převážně holýšovských hráčů působících v domácích i zahraničních
soutěžích rozdělených do 5 družstev zařazených do jedné skupiny, takže se utkala
všechna družstva mezi sebou. Po sehrání všech 10 utkání základní skupiny se
pak v nadstavbové části utkala družstva,
která obsadila 3. a 4. místo, o umístění
na 3. místě a družstva z 1. a 2. místa o vítězství v turnaji. Vítězem turnaje se nakonec pak stalo družstvo „Stafin“ ve složení:
Majlát, Lukáš, Dostálík, Kaas, Nemček,

Kraus, Gabriel a Šimka. Nejlepším střelcem s 12 brankami byl vyhlášen Lukáš
z vítězného družstva. Všechna družstva
obdržela zajímavé ceny a také nejlepší
střelec dostal cenu pro nejlepšího střelce
turnaje. Po skončení byli všichni hráči
spokojeni s průběhem a úrovní turnaje a vyjádřili zájem zúčastnit se i turnaje
v roce 2018.
Výkonný výbor oddílu děkuje všem hráčům za účast, rozhodčímu J. Zavadilovi
za odpískání všech utkání, oddílu basketbalu za zapůjčení časomíry a také panu
Třeštíkovi, který turnaj organizoval. Třetího ledna zahájila všechna družstva oddílu
zimní přípravu v hale tělovýchovné jednoty. V rámci přípravy A družstvo mužů
absolvuje 25. – 28. ledna 2018 zimní sou-

středění a během přípravy sehraje tyto přátelské zápasy, které začínají ve 14 hodin:
11. 2.: Tlumačov A – Holýšov
17. 2.: Staňkov Holýšov
25. 2.: Plzeň Bukovec – Holýšov
3. 3.: Klatovy B – Holýšov
Dne 24. 2. 2018 ve 14 hodin se koná
v klubovně na stadionu Valná hromada fotbalového oddílu Tělovýchovné
jednoty Holýšov, na kterou jsou zváni
všichni příznivci a členové oddílu. První
jarní mistrovské utkání sehraje A družstvo mužů v neděli 11. 3. ve 14:30 hodin v Domažlicích s B družstvem Jiskry
a první domácí utkání v neděli 18. 3.
v 15 hodin s družstvem Stříbra. Za výkonný výbor fotbalového klubu
Karel Králík, předseda TJ

Výkonný výbor fotbalového klubu hledá trenéry a vedoucí ke všem žákovským družstvům a B družstvu mužů. Zájemci se
mohou hlásit každé pondělí v 19 hodin ve sportovní hale nebo volat na telefony 732 370 036 nebo 724 103 711.

TURISTÉ NAVŠTÍVILI ROKYCANY
Jedenáct turistů a jeden nečlen se vydalo
autobusem, který řídil pan Miloslav Brož,
v 8:15 hodin směrem na Stod, Dobřany,
dálničním tunelem Valík do Rokycan,
kde se dříve vyráběly marmelády v Marile, hračky v Hamiru, kola ve Favoritu
a odkud pochází herečka Jana Preissová.
Od stadionu turistky vykročily k Masarykovu náměstí, u kterého je postavený
gotický kostel Panny Marie Sněžné, ba-

rokní radnice z let 1784 až 1810 s hranolovou věží, mariánský sloup a dvě kašny
z 19. století. Čtyři členové a jeden nečlen
se vypravili po modré turistické značce
do obce Borek, kde se nachází kaple sv.
Václava z 1. poloviny 19. století, kamenný
kříž a 10 hektarů velký rybník s kaskádou. Z Borku jsme kráčeli po chodníčku
k demarkační linii a do města ke hřišti.
Zpáteční cesta do Holýšova vedla přes

Plzeň, Zbůch a Chotěšov, počasí bylo oblačné, 5 stupňů Celsia, trasa měřila 6 km
a přijeli jsme kolem půl druhé odpoledne.
Všem turistům přeji hodně štěstí a zdraví po celý rok, mnoho ušlých kilometrů,
zdravé nohy a zejména děkuji řidiči panu
Miloslavu Brožovi, že nás vždy v pořádku přivezl do Holýšova.
Alena Beková, kronikářka odboru turistiky

Příspěvky do Holýšovského zpravodaje zasílejte do termínu uzávěrky. Uzávěrka je uvedena v každém čísle na zadní straně zpravodaje.
Prosíme, aby byl dodržen tento termín, neboť při pozdějším dodání příspěvků nebudou tyto příspěvky uveřejněny. Děkujeme.
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POLOVINA KUŽELKÁŘSKÉ SEZÓNY JE ZA NÁMI
Od slavnostního otevření nově zrekonstruované kuželny uběhly již skoro
čtyři měsíce, a tak mi dovolte shrnout
dění v kuželkářských kruzích západních
Čech. Kuželna samotná funguje bezproblémově, členům oddílu ubylo opravdu
hodně starostí. O nové dráhy je sice nutné se více starat, ale ty se za to odvděčují
formou vysokých výkonů, bohužel často
na straně hostů.
Kuželna je opravdu v permanenci. Díky
úspěšné náborové akci „Pojď hrát kuželky“,
která proběhla v říjnu, se povedlo získat
do oddílu nové mladé naděje a přidaly se
i některé kuželkářky, díky kterým by mohlo po několika desítkách let opět vzniknout ženské družstvo. Trénuje se pondělí
až čtvrtek od 16 do 20 hodin, někdy i déle.
Dále se každou sobotu hrají dva zápasy
dospělých a v neděli zápasy dorostu. Pokud k tomu připočteme občasný pronájem
nebo soukromou akci, stavěče a podavač
koulí se na kuželně téměř nezastaví.
Holýšov má stejně jako v předchozí sezóně čtyři družstva dospělých, jedno dorostenecké a několik nejmladších, kteří
se úspěšně zúčastňují poháru jednotlivců
mladých nadějí.
„A“ družstvo se po podzimní části sezóny
nachází na sedmém místě Západočeské
divize s bilancí pěti vítězství, jedné remízy a pěti porážek. Paradoxně se nám lépe
dařilo na venkovních drahách, odkud
jsme přivezli tři cenné výhry. Ještě jsme
si plně nezvykli na naše nové dráhy, čehož několikrát využila hostující družstva,
která nám vytvořila i nové rekordy drah
družstev (Slavoj Plzeň 2757 poražených
kuželek) i jednotlivců (Ondřej Bína –
Jiskra Hazlov 515 poražených kuželek).
Nutno podotknout, že tato čísla už překo-

nala rekordy kuželny před rekonstrukcí,
což svědčí o připravenosti a „padavosti“
našich drah. V posledním zápase jsme
ukázali, že by se mohlo blýskat na lepší
časy, když jsme o jednu kuželku překonali rekord ze starých drah a naše nové
nejvyšší číslo na domácí kuželně má hodnotu 2717 a pomalu vyhlížíme i návrat
absolutního rekordu do našich rukou.
Podobný osud potkal i „B“ družstvo,
které s osmi body za čtyři výhry a sedm
porážek okupuje osmou příčku Přeboru
Plzeňského kraje. Béčko doplatilo zejména na dvě těsné prohry z úvodu sezóny
a také na nečekaně velké výkony našich
soupeřů. Družstva „C“ a „D“ hrají shodně okresní přebor, kde se zatím lépe daří
„déčku“, které se s 14 body za 7 výher
a 4 porážky drží na páté příčce. „C“ tým
má na svém kontě o jednu výhru méně
a drží sedmou pozici.
Největší radost nám tak dělá naše mládež.
Dorostenecké družstvo se drží ve skupině

„A“ Kuželkářské ligy dorostu na krásném
třetím místě s minimálním odstupem
na čelo. V poháru mladých nadějí se nejvíce daří Matěji Chlubnovi, který je v celorepublikovém pořadí dokonce na prvním místě ve své kategorii.
A jedna dobrá zpráva na konec. Po ukončení podzimní části sezóny jsme odehráli
dvoukolové přebory jednotlivců, ze kterých vzešel náš přeborník pro rok 2018
a sestava postupujících do okresních přeborů. Vítězem se stal zaslouženě Honza
Myslík, který ve druhém kole předvedl
famózních 520 poražených kuželek a vymazal tak z tabulky rekordů havlovského
Bínu a navrátil alespoň jeden rekord drah
do našich řad. Okresní přebory se konají 6. ledna 2018, kdy mužská kategorie
má dostaveníčko právě v naší kuželně.
V době vzniku tohoto textu ještě nebyly
tyto přebory odehrány, a tak se o našich
případných úspěších dozvíte zase jindy.
Jan Laksar, člen oddílu

NOVOROČNÍ D-TOX RUN
Členové Běžeckého klubu Výhledy
Holýšov se sešli 1. ledna v dopoledních
hodinách na tradičním místě před hospůdkou „U Lípy“, aby zahájili běžeckou
sezónu 2018. Tlupa běžeckých nadšenců,
včetně budoucího běžce v kočárku, zamířila k holýšovskému nádraží, odkud
pokračovala k Hradecké skále. Tam se
parta rozdělila na ty, kteří byli více zmoženi oslavami nového roku a přáli si proto běžet kratší trasu (5 km), a na ty, kteří
se, rovněž zmoženi oslavami, rozhodli
pro delší (12 km) okruh vedoucí přes

Hradec zpět do Holýšova. Vzájemná
podpora a dobrá nálada umožnila všem
zdárně doběhnout do cíle a radovat se

tak z úspěšného zahájení nového (nejen)
běžeckého roku.
Pokud jste i vy během posedlí nebo třeba
zatím jen plníte novoroční předsevzetí,
rádi vás uvidíme na kterémkoliv společném výběhu a v létě samozřejmě na závodě „Kozí stezkou podél Radbuzy“, který pro veřejnost připravujeme již pátým
rokem.
Více informací najdete na: http://bkv-holysov.webnode.cz/. Za Běžecký klub
Výhledy Holýšov
Zuzana Němejcová
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Ohlédnutí do historie
JMÉNO ZE ŠTÍTKU – RENÉ MONSARAT

Otisk evidenčního štítku René Monsarata.

Se začátkem nového roku vyvstal i staronový problém, zda je ještě v historii našeho města o čem psát. Ne že by nebylo
dostatek vhodných a dosud nezmapovaných témat. Při představě, že každý den
od včerejška je vlastně historií, je studnice
historických událostí z našeho města nevyčerpatelná. Problémem je, že informace vhodná k uveřejnění musí mít alespoň
trochu hlavu a patu, musí být nějakým
způsobem ověřená a hlavně k ní musí být
fotodokumentace, protože fotografie dodávají příběhu na věrohodnosti a opravdovosti. A v tomhle stavu rozpolcenosti,
před haldou papíru, ze které trčely nakousnuté a neúplné příběhy naší historie,
mě napadlo, že některé příběhy by mohly
doplnit informace ze zmíněné evidence
zaměstnanců válečné muniční továrny.
Příběh francouzského válečného zajatce
Reného Monsarata byl jedním z nich.
Vzpomínky Reného Monsarata na nedobrovolný pobyt v Holýšově byly zpracovány jednak v diplomové práci studentky
Pedagogické fakulty University Karlovy
obhájené v roce 2012 autorkou Barborou
Boříkovou s názvem Odboj na Plzeň-sever za druhé světové války, kdy i ona čerpala ze sbírek Národního archivu Praha
a zde z fondu Svazu protifašistických bojovníků (karton 449 – René Monsarrat).
V samotném fondu Holýšov ve Státním
oblastním archivu v Horšovském Týně
je potom uložen překlad dopisu Reného
Monsarata z roku 1962 adresovaný rovněž Svazu protifašistických bojovníků
a tím byl pramen informací vyčerpán.
Žádné datum narození, žádné informace
k příchodu do Holýšova nebo zařazení.
A žádné informace k tomu, zda je René
Monsarat evidován v seznamu takzva-

ných svobodných Francouzů. S napětím jsem se tedy vydal do Domu dějin
Holýšovska a dva nesetříděné šuplíky se
jmény začínajícími písmenem „M“ dovláčel domů, do obýváku. Po půl hodině
hledání jsem nalezl bohužel přeražený
evidenční štítek, kde šlo příjmení Monsarat spíše jen tušit. Až otisknutím štítku
na list papíru jsem si byl jist faktem, že
v ruce držím štítek Reného Monsarata
a mám před sebou některé z dosud neznámých informací. A s fotografiemi
získanými od Inky Ruské bylo na další
příspěvek do Holýšovského zpravodaje
zaděláno.
René Monsarat (podle evidence zaměstnanců), Montsarat (podle překladu dopisu z roku 1962) a konečně Monsarrat
(podle Barbory Boříkové) se narodil dne
13. 8. 1914 pravděpodobně ve francouzském městě Massaguel v departmentu
Tarn. Před vpádem německých vojsk
do Francie v květnu roku 1940 působil
jako učitel v městě Castres, department
Tarn. Ve svých vzpomínkách uvádí, že byl zajat německými vojáky dne
4. 6. 1940 v okolí města Dunkerque, kdy
se nestačil dostat na palubu žádné z lodí
převážející vojáky na území Anglie.
Z pláží Dunkerque byl již jako válečný
zajatec transportován do Norimberku a odtud byl ve vagónu pro dobytek
transportován do zajateckého tábora
ve Stodu. Příchod do našeho kraje popisuje slovy: „Dne 30. 6. 1940 jsme se
uložili v sálu, který místním sloužil jako
kino. Natáhli jsme se na podlaze, zahalení jen do pláště a tričko stočené pod
hlavou sloužilo jako polštář. Takhle jsme
měli bydlet až do okamžiku, než budou
připraveny prostory pro naše ubytová-

René Monsarat v době práce v Metallwerke
Holleischen na dobové fotografii.

ní v Holýšově. Bylo únavné takhle spát
a potom pracovat. Následujícího dne
1. 7. 1940 jsem měl na práci třídění starého papíru. Od 2. 7. 1940 jsem začal
být převážen každý den do nedalekého
Holýšova. V Holýšově jsme byli rozděleni do několika pracovních skupin. Já
jsem se dostal do skupiny dřevorubců.
Náš hlídač byl starý voják, účastník první
světové války. Byl to hodný člověk, který
musel i přes svoje stáří opustit své hospodářství a manželku. Na práci v lese mám
hezké vzpomínky. Jak už jsem uvedl,
dobrý hlídač, krásné lesy a krásná krajina ležící před našima očima při pohledu z vrcholů českých hor. Tohle období
mělo ale brzy skončit. Hlídač byl vyměněn a pracovní podmínky pro zajatce se
stále zhoršovaly. Na jaře roku 1941 jsme
byli přemístěni již do nově vybudovaného tábora v samotném Holýšově. V létě
roku 1942 byla naše skupina rozdělena
do různých dílen v místní muniční továrně. Tato továrna byla pro naše věznitele velmi důležitá a jmenovala se Werk
I. K ní náležela ještě továrna Werk II.,
která se nacházela nedaleko v jedlových
lesích. V této továrně se plnily střelným
prachem nábojnice vyrobené v továrně
Werk I. V této továrně pracovali Češi
i sudetští Němci. Přestože měli váleční zajatci nakázáno držet se co nejdále

Únor 2018
od civilistů, začalo mezi oběma tábory
brzy docházet ke vzájemným kontaktům.
Bylo potřeba překonávat zoufalství, které
se nás všech zmocňovalo. Na stavbách
i při práci v samotné továrně se začalo
rychle navazovat přátelství s českými
i německými děvčaty, a to i přes zákazy
vydávané strážemi i vládou. Hitler nás
nemohl považovat za degenerované, on
sám, sadista bez míry.“
Tady vyprávění Reného Monsarata
na okamžik přerušíme. Díky informacím z evidenčního štítku totiž víme, že
René Monsarat získal v místní muniční
továrně evidenční číslo 024311. V továrně byl zařazen do funkce Garage
Arbeiter (pravděpodobně dělníka v garážích nebo automechanika). Zajímavým datem na štítku je potom datum
28. 7. 1943, které by mělo být dle našich
poznatků datum vzniku pracovního poměru v muniční továrně. Toto datum
v případě štítku Reného Monsarata může
znamenat pouze skutečnost, že právě
k tomuto datu změnil své postavení. Pokud z dobových dokumentů víme, došlo
právě v tomto období ze strany zaměstnavatele, tedy muniční továrny, k nabídce zajatcům vzdát se postavení válečného
zajatce a stát se řadovým zaměstnancem
továrny. Skupina francouzských zajatců,
která tuto možnost využila, byla potom
označována jako svobodní Francouzi
a na území Holýšova měla práva jako
běžný zaměstnanec továrny, nikoliv zajatec. Tuto událost popsal další francouzský zajatec pan B. Pincet z Paříže slovy:
„Víte o tom, že někteří francouzští zajatci
měli možnost na místě se změnit v civilní
pracovníky. V Holýšově zvolil tuto možnost malý počet kamarádů. Mohu vás ale
ujistit, že tamější ženy hrály v jejich rozhodování mnohem větší roli než smysl
pro kolaboraci.“ Skutečnosti, že se René
Monsarat stal svobodným Francouzem
nasvědčuje i jeho další vyprávění.
„Na našem pracovišti v továrně se vytvořila spontánně malá skupina, která se
i přes velké riziko začala zapojovat v továrně do sabotážní činnosti. Od spoluzaměstnanců Čechů, ale i Němců, jsme
získávali informace z Londýna i Sovětského svazu. Já osobně jsem se zapojil
do odboje při organizování pomoci ženám vězněným v koncentračním táboře v Holýšově. Sbírali jsme mezi sebou
potraviny a také cigarety, a ty jsme pak
za pomoci indiánských lstí dávali ubohým ženám, když přišly pracovat do továrny. Také jsme jim sdělovali informace
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získané od Čechů. Po osvobození jsem
mezi nimi našel například paní Maletovou, vdovu po doktoru Maletovi, kterého
zabili Němci v době, kdy bojoval u partyzánů v Saint Flour a také paní Michelinovou z Clermont Ferrand. Z této naší
skupinky uvádím několik jmen Čechů
a Němců, kteří nám byli morální podporou. Byl to Heinrich Plass z Hradce u Stodu, Jiří Vlach rovněž z Hradce u Stodu
a dále J. Novotný z Blatnice. Z Francouzů potom Joseph Raberais, dnes starosta
z Lamalon, Joseph Martel, Angeles Hérault, Roger Millet, dnes významný františkán a Jaques Jean Barsalon pracující
ve sklárně v Narbonne.“
Výše uvedená citace nasvědčuje tomu, že
právě postavení svobodného Francouze
napomohlo tomu, že se René Monsarat
mohl vůbec do takové odbojové činnosti
zapojit. Tuto skutečnost prokazují i fotografie, o kterých bude ještě řeč. Samotný poválečný osud a další život Reného
Monsarata ve Francii již není známý.
Z dopisu z roku 1962 je však zřejmé, že
pobýval stále v městě Massaguel v departmentu Tarn.
Ze seznamu osob, ve kterém Monsarat
zmínil členy odbojové skupiny, se zastavíme ještě u dvou jmen. Zajímavý je
příběh sudetského Němce Heinricha
(Jindřicha) Plasse z Hradce u Stodu. Jeho
příběh nejlépe popsal samotný René
Monsarat.
„Jeho matka mu dávala s sebou do práce koláče a různé sladkosti, aby mně je
předal. Vyžadovalo to ale mimořádné
vychytralosti, aby mi byl balíček vůbec doručen. Při stálém spěšném přecházení z jedné dílny do druhé jsme se
„náhodou“ potkali a tehdy mi vždycky
Heinrich předal balíček a pověděl několik novinek z rozhlasu. Po nějaké době
ale skrývané sympatie Heinricha Plasse k nepřátelům říše vypluly na povrch
a Heinrich byl zmlácen, vláčen po zemi
a obžalován, že je špatným Němcem.
Později se mi přiznal, že jej tato potupa nechala lhostejným, neboť on sám
nenáviděl německou politiku. Proto se
i jako Němec stýkal s Čechy a dobrými
německými demokraty. Těmto lidem
dokázal dokonce opatřit střelnou zbraň.
Heinrich Plass byl roku 1944 nucen
vstoupit do armády. Bez jeho souhlasu
jej vehnali do jednotek SS pro mladistvé.
Při jedné dovolené se mi Heinrich svěřil
se svou hanbou z této služby. Uvažoval
tehdy i o útěku z armády. Ale z obavy, že
bude chycen a obavy z krvavých repre-

René Monsarat vlevo a Jiří Vlach vpravo
na dobové fotografii.

sálií na jeho rodině ho přiměly vrátit se
k útvaru zpět. Heinrich Plass se naštěstí
dožil konce války a byl zajat Angličany
a po krátkém věznění byl propuštěn, aby
se poté usadil v Německu“.
Pokud se týče dalšího hradeckého rodáka
Jiřího Vlacha, jsou informace k jeho odbojové činnosti velice strohé. V již zmíněné diplomové práci Barbory Boříkové
je k osobě Jiřího Vlacha tato poznámka:
„Jiří Vlach z Hradce, zaměstnaný u firmy
Metallwerke Holleischen, odnesl z továrny dvanáct elektronových lamp z automatických strojů na kontrolu tvrdosti
kovů, čímž na nějakou dobu znemožnil
jejich další fungování.“ Další podrobnosti k tomuto mimořádnému odbojovému
činu se mi ale nepodařilo, a to ani kontaktem s jeho rodinou, zjistit. Díky dceři
Jiřího Vlacha Ince Ruské se mi do rukou
ale dostaly dvě rodinné fotografie, kde
je zachycen i René Monsarat. Zejména
jeho civilní foto naznačuje skutečnost,
že René Monsarat patřil do skupiny svobodných Francouzů, neboť jako zajatec
by se nemohl po tehdejším říšském území volně pohybovat. Nic to ale nemění
na jeho postojí a činnosti v týlu okupační
moci.
Sestavil: Jan Valeš
Zdroje: Odboj na Plzeň – sever za druhé
světové války – diplomová práce Mgr. Barbora
Boříková – 2012 Universita Karlova
Národní archiv Praha, fond Svazu protifašistických bojovníků, karton 449
SOA Domažlice – fond Holýšov
Dům dějin Holýšovska – sbírka evidence štítků
Fotografie: Inka Ruská – Holýšov
Sken: Jan Valeš – Holýšov
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Hasičské okénko
Valná hromada Sboru dobrovolných
hasičů Holýšov
Dne 13. 1. 2018 se konala v požární
zbrojnici výroční valná hromada Sboru
dobrovolných hasičů Holýšov. Této valné hromady se jako hosté zúčastnili také
starosta města Jan Mendřec, senátor Jan
Látka a velitel požární stanice Staňkov
Radek Snášel. Přítomno bylo 33 členů
holýšovského sboru, 12 mladých hasičů a 8 členů okolních hasičských sborů. Byla zde zhodnocena činnost sboru
za uplynulý rok.
Rok 2017 byl pro Hasiče z Holýšova doslova nabytý různými akcemi. K tradičním, každoročně organizovaným akcím
přibylo do kalendáře velké množství akcí
mimořádných, ať už v rámci různých výročí nebo úplně nové akce. Tato zvýšená aktivita sebou nesla i zvýšené nároky
jak časové, tak i organizační. O tom, co
všechno se dělo, se přítomní dozvěděli
ze správ funkcionářů. V průběhu roku
probíhaly téměř každou sobotu brigády,
na kterých se odpracovalo mnoho hodin
při opravách a údržbě jak požární zbrojnice, tak i techniky a vybavení. Další brigády byly organizovány na přípravu různých kulturních nebo sportovních akcí.
Mnoho hodin strávili členové také při
přípravě činnosti mládeže. Výbor se sešel
9krát, členská schůze 5krát, z toho 2krát
řádná, 2krát mimořádná kvůli organizaci
neplánovaných akcí a 1krát mimořádná
volební. 12. 11. 2017 proběhly mimořádné volby starosty, místostarosty a výboru.
Složení nového výboru bylo oznámeno
členské schůzi a zasláno k zaevidování
na Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska do Domažlic. Z kulturních
akcí jsme zajišťovali ohňostroj, asistence
na městském, sportovním a žákovském
plese, byl zorganizován 3 denní zájezd
do Ostravy, každoroční stavění májky
s posezením za požární zbrojnicí, jedno
zatahování na svatbě naší členky, aktivní
účast na sportovní akci Hejbni kostrou,
kde jsme měli postaveny 2 překážkové
dráhy, ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Holýšov jsme připravili „Den s hasiči“ za kulturním domem,
proběhlo 11 akcí s ukázkou našeho historického vozu Chevrolet, 3krát jsme
navštívili kolegy z partnerského města
Kümmersbruck a 2krát organizovali jejich
návštěvu u nás. Dále bylo organizováno
v rámci 25. výročí partnerství měst Holý-

šov a Kümmersbruck zábavně sportovní
odpoledne tak zvaná „První mezinárodní
zimní olympiáda“ za přítomnosti starostů
obou měst. Naše členka Jarka Engelová
za pomoci dalších členů uspořádala sbírku pro psí záchytnou stanici, kam bylo
doručeno krmení a ostatní potřebný materiál za téměř 10.000 Kč. Rok jme zakončili tradiční vánoční besídkou pro členy
sboru a jejich rodinné příslušníky.
Činnost výjezdové jednotky
Celoročně se provádí teoretické i praktické školení a výcvik jednotky. Školení
teoretické probíhá jednou týdně, a to
každé pondělí. Praktický výcvik jednotky pak soboty nebo podle potřeby a plánování hasičského záchranného sboru.
Tyto znalosti se využívají pak při různých druzích zásahů.
Pravidelně každý měsíc se provádí kontrola a výcvik se všemi agregáty a vybavením.
Strojníci jednou měsíčně provádí kondiční jízdy se všemi vozidly, pokud určité
vozidlo neřídili daný měsíc k zásahu.
Minimálně dvakrát do roka nositelé dýchací techniky prodýchají jednu lahev ať
už při zásahu, nebo výcviku jednotky.
Velitelé a strojníci se zúčastňují pravidelného školení, které jsou pořádány Hasičským záchranným sborem Plzeňského
kraje.
Od listopadu probíhá školení nováčků
jak po teoretické, tak praktické stránce,
kteří po splnění základních témat a odškolení minimálně 40 hodin budou zařazeni do výjezdové jednotky.
V rámci výcviku jednotky také funguje družstvo Rescue teamu, které se převážně věnuje problematice vyprošťování
u dopravních nehod a dále také technickým zásahům.
V roce 2017 se družstvo zúčastnilo dvou
soutěží ve vyprošťování u dopravních nehod, a to krajského kola a soutěže o pohár starosty města Železná Ruda. Na tuto
soutěž se Rescue team připravil třemi
tréninky na vrakovišti v Jivjanech. Hlavním cílem těchto tréninků nebyla ani tak
technika provedení, jako spíše spolupráce týmu, který se bohužel na každou soutěž mění z důvodů služeb a zaměstnání.
Toto úsilí bylo v konečné výsledkové listině znát umístěním na stříbrné pozici.
Na tuto soutěž přijel Rescue team podpořit starosta města Holýšova. Této pod-

pory si tým velice váží. Po této soutěži
starosta Jan Mendřec, pozval celý Rescue
team i s trenérem na radnici města, kde
družstvu poděkoval za reprezentaci města a probral s nimi potřeby jednotky pro
efektivnější práci u dopravních nehod.
Další soutěží, které se tým zúčastnil, byl
„Pohár starosty městyse Zvíkovec“, který
se konal 14. října. Na tomto zápolení se
družstvu vůbec nedařilo. Ačkoliv situace
nebyla složitá, tak naše hydraulické nářadí jím svou velikostí nedovolovalo použití
nejlepšího postupu. Tým tedy zvolil složitější postup, který byl ovšem i časově náročnější. Nakonec se kluci umístili na posledním desátém místě. Ovšem jak říkají,
přivezli si další zkušenost, jak to nedělat.
Ostatní
V Hasičské zbrojnici běží program Valkýra. V krátkosti Vám vysvětlím, co tento program umí. Tento program nám
slouží k přehlednosti dostupnosti členů
jednotky, kde si každý člen na daný měsíc vyplní svoji dostupnost a svoji směnu
v zaměstnání. Na každý den máme tak
přehled, kolik členů je a na jakou hodinu
je dostupný. Hlídá dobíjení autobaterií
v automobilech a jejich momentální napětí, a zda je na dobíjení připojeno. Hlídá
elektronické zabezpečení hasičské zbrojnice, to znamená vstup členů do budovy, a kde se právě pohybují, narušení
objektu a následné odeslání SMS zprávy
pověřeným osobám. Při vyhlášení poplachu jednotce v šatně přehrává, o jakou událost se jedná a kde, zobrazí mapu
s trasou, která je nejrychlejší a o výjezdu
informuje všechny členy jednotky o vyhlášení poplachu formou SMS zprávy.
Tento program nám běží i na webových
stránkách, odkud můžeme sledovat
momentální stavy nabíjení a připojení
vozidel. Dále při výpadku elektrického
proudu v hasičské zbrojnici informuje
SMS zprávou o výpadku proudu a zda
běží závory a Valkýra na záložní zdroje. Pokud jsem na něco opomněl, tak se
omlouvám. Více informací a vysvětlení
je možno u pana Beneše, který Vám vše
ochotně vysvětlí a ukáže. Tímto mu velice děkuji za jeho odvedenou práci a při
dalším vylepšování tohoto programu.
V roce 2017 proběhla větší oprava
na CAS 32 Tatra 148, na které byla provedena výměna první zadní nápravy, která
se porouchala při cestě k zásahu.
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Dále byl pořízen výjezdový tablet do prvovýjezdového vozidla CAS 24 Tatra Terrno s programem POINT.X. Tímto programem disponují i jednotky hasičského
záchranného sboru. Velice nám tablet
s tímto programem pomohl. Hlavním
důvodem je, že v Holýšově a okolí je velice špatné spojení přes analogové RDST
s KOIS Pk, a tím špatná použitelnost kódů
typických činností neboli statusů, dále nás
naviguje k místu události, vidíme ostatní
jednotky přijíždějící k zásahu, Policii ČR,
zdravotnická záchranná služba.
V měsíci říjnu a listopadu se povedlo
oplotit pozemek okolo hasičské zbrojnice a umístit závory k vjezdům k hasičské zbrojnici. Důvod byl jasný. Řidiči si
parkují, kde se jim zamane, a tím mohlo
dojít k narušení akceschopnosti jednotky.
Každý člen jednotky disponuje dálkovým ovladačem, kterým si závoru otevře.
Za vše děkuji městu Holýšov a členům,
kteří zde s dělníky strávili mnoho hodin.
V říjnu proběhla změna volacích znaků
u jednotky z PDO 880 a výš na HDO 320
a výš.
V prosinci byli pořízeny 2 kusy vozidlových radiostanic a 8 kusů kapesních radiostanic, vše Mototrbo od Motoroly. Důvodem byly plánované změny frekvencí,
které by u starých RDST nebyly možné.
Mimo jiné je technika jednotky využívána
též ku prospěchu města Holýšov, místních
organizací, firem i okolních sborů. Například: místním rybářům při výlovech
dovážíme vodu do kádí, zajišťujeme dodávku vody také okolním sborům při pořádání soutěží v požárním sportu, městu
Holýšov provádíme odchyt zvířat a jejich
případné odvezení do útulku města Plzně
nebo Horšovského Týna, provádíme asistence při ohňostroji, stavíme Májku a jiné
události, při kterých si nás město žádá,
občanům města jsme též několikrát pomohli s otevřením zabouchnutých dveří,
okolním firmám pomáháme při nejrůznějších činnostech, ať už jsou to ukázky
techniky nebo provedení zásahu, tak i výpomoc při udržování požárních nádrží,
mytí silnic a podobně.
Represe, zásahy
Naše jednotka je svolávána k událostem
prostřednictvím krajského operačního
a informačního střediska v Plzni pomocí
sirény, pagerů a mobilních telefonů tzv.
AMDS (což je volání) a SMS a momentálně ještě pomocí SMS z Valkýry.
Naše technika a pomoc v roce 2017 byla
zapotřebí celkem 56krát. Vše je doloženo
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Zprávami o zásahu nebo Dílčími zprávami o zásahu anebo Zprávami o činnosti.
Z toho bylo vyhlášeno krajským operačním a informačním střediskem
40 událostí: 8krát požár, 13krát dopravní
nehoda, 15krát technická pomoc (únik
nebezpečných látek, otevření uzavřených
prostor, odstranění stromu), 3krát planý
poplach, 1krát taktické cvičení (bez vyhlášení poplachu).
Činnosti – podloženo zprávami o činnosti
– bez vyhlášení krajského operačního a informačního střediska: 8krát ostatní mimořádná událost (odchyt psů), 2krát ostatní
událost (májka, asistence), 6krát technická
pomoc (výlov rybníků, ohňostroj).
Činnost mladých hasičů
Na kroužek mladých hasičů Holýšov
průměrně dochází 18 členů, kteří jsou
rozděleni do dvou družstev, které byly
zapojeny do celoroční hry Plamen.
V roce 2017 se družstva účastnila sedmi
soutěží a devíti volnočasových aktivit.
V roce 2017 se konalo 40 řádných schůzek. Celkem se děti věnovaly činnosti
spojené s prací hasičů 159 hodin.
Přehled soutěží v roce 2017
18. 2. se dvě družstva účastnila Zimního
setkání ve Staňkově, družstva se umístila
na 7. a 14. místě z 27 družstev.
8. 4. jsme již tradičně zavítali do Nýrska.
Soutěže jsme se účastnili v počtu pěti
tříčlenných družstev, rozdělených do tří
věkových kategorií. Výsledky byly následující: 16. a 17. místo z 31 družstev,
11. místo ze 17 družstev, 5. a 11 místo ze
13 družstev. Při celkovém sečtení bodů,
tří nejlepších výsledků z každého sboru,
jsme skončili na 5. místě, a tudíž jsme
předali putovní pohár z loňského roku
zpět družstvu z Bystřice.
22. 4. se v Domažlicích konala první část
jarního kola hry Plamen, a to požární
útok s překážkami CTIF. Zde nastoupilo jedno družstvo, které se umístilo na 6.
místě z 18 družstev okresu. V rámci této
soutěže si někteří členové splnili odbornosti mladého hasiče.
Vzhledem s velké marodce jsme nenastoupili do závěrečného kola hry Plamen, a jelikož jsme měli splněn jen jeden
závod ze tří, skončili jsme na 15. místě
z 21 družstev okresu.
28. 9. Závod požární všestrannosti Chodská Lhota. Tento závod je pro nás tradiční, do závodu nastoupilo 12 jednotlivců
z Holýšova. Výsledky byly tyto: kategorie
6-10 let (42 závodníků), umístění 4., 16.,

22. a 39. místo; kategorie 11-12 let (15 závodníků), umístění 4. a 14. místo; kategorie 13-14 let (18 závodníků), umístění
18. místo; kategorie 14-15 let (24 závodníků), umístění 6., 12., 19. a 22. místo;
dorost (14 závodníků), umístění 7. místo.
7. 9. Závod požární všestrannosti Osvračín. Startovalo 8 jednotlivců a obsadili
2krát 1. místo a jednou 3. místo.
14. 10. Závod požárnické všestrannosti
Plamen, zde startovalo jedno družstvo
starších a obsadili 9. místo z 26 družstev,
s tímto umístěním postupujeme do dalších kol hry Plamen v roce 2018.
18. 11. Podzimní setkání Milavče, zde startovala dvě družstva, mladší družstvo obsadilo 4. místo ze 14 družstev a starší družstvo skončilo na 5. místě z 12 družstev.
Ostatní aktivity
Mimo soutěží jsme se věnovali i jiným
aktivitám, jako byly různé výlety a ukázky činnosti.
Díky spolupráci s vedením HC Škoda Plzeň, jsme navštívili několik hokejových
utkání HC Škoda Plzeň, také jsme se zapojili do soutěže vyhlášené klubem a byla
to soutěž o nejlepší choreo, v klasických
soutěžích se nám sice moc nedaří, ale
soutěž o nejlepší choreo jsme vyhráli. Při
posledním zápase jsme byli oceněni na ledové ploše stadionu, přičemž jsme dostali nějaké reklamní předměty a pozvání
do šaten hráčů, bohužel na návštěvu šaten
vzhledem k nedostatku času nedošlo.
30. 5. bylo už celkem vedro, tak jsme si
po domluvě vypůjčili CAS32 T148 a vyrazili jsme k vodě, děti měly možnost
se schladit a vyzkoušet si různé druhy
proudnic.
3. 6. pořádal klub rodičů při Základní
škole Holýšov sportovní akci s názvem
„Hejbni kostrou“, na této akci zajišťovali mladí hasiči technickou četu u hasičských disciplín.
27. 6. se konalo ukončení sezóny
2016/2017 za hasičskou zbrojnici v Holýšově, děti si zde opekly buřty a společně
jsme se tak rozloučili před nadcházejícími prázdninami.
23. 9. se konal den otevřených dveří
k příležitosti 30 let od otevření hasičské
zbrojnice v Holýšově. Děti zde opět plnily úlohu technické čety.
Výroční valná hromada byla zakončena
posezením u vynikajícího zvěřinového
guláše, který připravil Bronislav Říčka starší. Za Sbor dobrovolných hasičů
Holýšov
Josef Novák, starosta sboru

Holýšovský zpravodaj
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Kalendář akcí
KULTURNÍ DŮM HOLÝŠOV – ÚNO 2018

KREATIVNÍ KURZ

2. 2. 2018 – XIX. Městský ples – město Holýšov
ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Holýšov
pořádá od 20 hodin na velkém sále kulturního domu již
XIX. městský ples. K tanci a poslechu hraje vynikající
kapela Timbre music (ples TV Nova, Star Dance) a celý
ples moderuje Roman Vojtek, který vystoupí i jako host
večera; vstupné 190 Kč; prodej vstupenek v kanceláři
městského kulturního střediska; telefon 379 491 111,
na www.mestoholysov.cz – vstupenky on-line

15. 2. 2018 – Kreativní kurz – Pletení z pedigu – Práce
s přírodním materiálem, měkkým a poddajným. Vyrobíme si košíčky rozličných velikostí a tvarů, s využitím pevných den, naučíme se zakládání osnov, základní výplet,
napojování prutů, jednoduché uzavírky. Můžeme plést košíček, tác (nebo podle dohody). Potřebujeme: šídlo, nůžky (lépe zahradnické), utěrku. Cena 200 Kč košíček, 300
Kč tác. Přihlášky přijímá do 9. 2. 2018 a další informace
poskytne: Městské kulturní středisko Holýšov, Americká
516, 345 62 Holýšov, telefon 379 491 111, e-mail: mks@
mestoholysov.cz. Lektorka kurzu Blanka Multrusová.

3. 2. 2018 – Kurz taneční a společenské výchovy –
od 18 hodin další lekce v sále kulturního domu
9. 2. 2018 – Kurz taneční a společenské výchovy –
od 18 hodin 3. lekce v sále kulturního domu
10. 2. 2018 – Z pohádky do muzikálu a zase zpátky
– vystoupení skupiny KOMIX – dětí účinkujících
v muzikálech pražských divadel od 17 hodin v sále
kulturního domu; cena vstupenky 90 Kč; prodej vstupenek
v kanceláři městského kulturního střediska nebo na www.
mestoholysov.cz – vstupenky on-line
11. 2. 2018 – Dětský karneval – od 14 hodin se ve velkém
sále kulturního domu uskuteční tradiční dětský karneval
16. 2. 2018 – Kurz taneční a společenské výchovy –
od 18 hodin 1. prodloužená v sále kulturního domu
17. 2. 2018 – 38. Sportovní ples – od 20 hodin pořádá
Oddíl ledního hokeje HC Holýšov ve velkém sále
kulturního domu
22. 2. 2018 – Holýšovská setkání s dechovkou –
od 18 hodin vystoupí v dalším pokračování cyklu
populární Šlágr band; vstupné 90 a 130 Kč
23. 2. 2018 – Kurz taneční a společenské výchovy –
od 18 hodin další lekce v sále kulturního domu
25. 2. 2017 – Speciální výstava jezevčíků – organizuje
Klub chovatelů jezevčíků ČR; zahájení výstavy mezi
9 a 9:30 hodinou

KINO HOLÝŠOV – ÚNOR 2018
sobota 3. 2. 2018 v 17:30 hodin – Já, padouch 3
Animovaný / Akční / Dobrodružný / Rodinný, USA, 2017,
90 minut, vstupné 50 Kč
sobota 17. 2. 2018 v 17:30 hodin – Emoji ve filmu
Animovaný / Dobrodružný / Komedie, USA, 2017, 91
minut, vstupné 50 Kč
sobota 24. 2. 2018 v 17:30 hodin – Auta 3
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný, USA,
2017, 100 minut, vstupné 50 Kč

