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Vážení spoluobčané!
Předkládáme Vám po určité odmlce Zpravodaj obce V souvislosti se zahájením nového roku 2006 mně dovolte
Holoubkov v novém pojetí. Cílem tohoto periodika je a bude poděkovat Vám za spolupráci i pochopení v uplynulém roce a
poskytnout Vám základní informace o dění v obci, pokud do nového roku Vám popřát především pevné zdraví, štěstí,
možno v komplexu, připomenout Vám některé události z její osobní i pracovní úspěchy a spokojenost se životem v naší
historie i záměry do budoucna. Uvítáme Vaše názory na obsah obci. Pro jeho zajištění věřím ve Váš aktivní podíl.
zpravodaje i Vaši případnou aktivní pomoc při jeho přípravě.
Děkujeme za Vaši vstřícnost. Miroslav Vild, starosta obce

Obecní úřad informuje
Místní poplatek za odvoz komunálního odpadu pro rok 2006
je 400,- Kč za I osobu trvale přihlášenou v obci Holoubkov.
Poplatek je splatný do 31.3.2006. Platbu lze provést přímo
na obecním úřadu každý den v pracovní době od pondělí do
pátku. V případě nedodrženi termínu bude poplatek navýšen
o 50% tj. 600,- Kč za 1 osobu.

V tomto terminu je také splatný poplatek za psy.
V rodinném domu je poplatek 50,- Kč za 1 psa, v bytovce je
poplatek 500,- Kč za jednoho psa.

Provozní doba místní knihovny: středa 15:00 hod. - 19:00
hod., pátek 17:00 hod. -19:00hod

Zasedání zastupitelstva obce se koná v pondělí dne
6. února od J 8:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Zastupitelstvo bude mimo jiné projednávat inventarizaci
majetku obce a otázky kolem vodohospodářského majetku
obce.

Připravujeme masopustní průvod obcí a masopustní taneční
zábavu v jídelně Weiller na závěr masopustu na sobotu
25. února. Připravujte si tedy masky, těšíme se na Vaši účast.
Bližší informace budou děleny následně obvyklým
způsobem.

Rubrika starosty
Svůj dnešní příspěvek mi dovolte věnovat krátkému

zamyšlením nad uplynulým rokem 2005 v naší obci a seznámit
Vás se záměry obce na rok 2006.
Bohužel musím konstatovat, že ústředním problémem v životě
obce v r. 2004, 2005 a i ve výhledu na r. 2006 byly aj ou peníze,
respektive jejich nedostatek v obecním rozpočtu. Skutečnost,
že hospodaření obce za r. 2004 skončilo schodkem oficiálně
3,8 mil. Kč avšak fakticky téměř 6 mil. Kč s ohledem na fakt, že
řada věcí provedených v r. 2004 se platila až z rozpočtu na r.
2005 negativně ovlivnila veškerou stavební a investiční
činnost v obci.

Dále obec splácí 6 mil. úvěr na rekon trukci ČOV a
kanalizace přijatý v minulosti, kde roční plátky s úroky činí
cca 1,5mil Kč. Tento úvěr budeme plácet do r. 2007. Pozitivní
je, že v prosinci loňského roku j me doplatili úvěr ze SFŽP na
rekultivaci nechvalně známé skládky na Vydřiduchu. Dalším
dlouhodobým úvěrem je dříve přijatý úvěr na výměnu kotlů v
obecní kotelně. Tento je však plně plácen z nájemného za
kotelnu. Situace tedy nebyla a neníjednoduchá.

Přijali jsme v zastupitelstvu některá opatření pro finanční
stabiLizaci obce, která se postupně daří naplňovat. Proto j me
se v r. 2005 soustředili zejména na projektovou a další přípravu
akcí, aby tyto byly připravené, až budou tzv. financovatelné.
Máme takto v podstatě připravenou akci na řešení požárního

únikového východu z Mateř ké školy, rekonstrukci a dostavbu
chodníků u hlavní silnice II1605 od hotelu směr Mýto z důvodu
zvýšení bezpečnosti chodců a školních dětí v této části obce.
Rozpracováno je řešení zokruhování komunikace z nového
stavebního obvodu Chejlavy na silnici směrem na Těškov, kde
je dosud v podstatě slepá ulice s jediným pří tupem pro cca L
obce.

Je také nutné řešit celou řadu nedodělků na
vodohospodářském majetku obce jako rozpásmování
vodovod. řadů po obci, což není dotaženo, řešení kanalizace v
obvodu Chejlavy a u Markovy vily i v dalších částech obce aj.,
kde tato již neodpovídá současným normám a potřebám
ochrany životního prostředí.

Dalším velkým problémem obce je otázka oprav jejich bytů.
Obec má 193 bytů a některé záležitosti z hlediska potřeby
oprav j ou již akutní a mnohé bylo s ohledem na investiční akce
v posledních letech zanedbáno. O těchto problémech však
samostatně někdy příště.

Na co se tedy soustředíme v roce 2006? Bude to především
zahájení akce "Rekonstrukce a dostavba chodníků u hlavní
silnice ll/605 od hotelu směr Mýto". Dále v souběhu zahájení
akce zejména z hlediska zemních prací " Zokruhování
komunikace stavební obvod Chejlavy- Těškovská silnice" ve
vazbě na akci "Hasičské cvičiště a více účelové rekreační



plochy" u rybníka. Hasičské cvičiště bychom chtěli v r. 2006
dokončit a komunikaci Chejlavy- Těškovská provést v
základním provedení dle finančních možno tí obecního
rozpočtu s dokončením v dalších letech. V neposledni řadě
budou probíhat i opravy bytového fondu obce dle plánu oprav
na r. 2006, které ještě zastupitelstvo na základě návrhů

INZULYprojedná a chválí nejbližším období.
Úkoly j ou to jistě náročné zejména na finance a bude

záležet na tom, jaké e nám podaří dát dohromady finanční
zdroje pro krytí jednotlivých akcí. Věřím však, že většina
našich záměrů e nám podaří zrealizovat.

Informace z jednání zastupitelstva obce
Zastupitel tvo obce se na svém po lednirn zasedání v uplynulém roce zabývalo mimo jiné stavem na úseku odpad. hospodářství
obce včetně stanoveni poplatků za likvidaci odpadů. Rozhodlo i přes zvýšené náklady obce v této oblasti zachovat poplatky od
občanů ve stejné výši jako v uplynulém roce. V loň kém roce byla tato oblast dotována z obec. rozpočtu čá tkou cca 140 tis. Kč, v
letošnim roce s ohledem na vývoj v této oblasti bude muset být doplatek z rozpočtu obce za likvidaci odpadů více jak 230 ti . Kč.

Dále schválilo pořadníky na byty obce na 1. pol. 2006 a opatření k zajištění inventarizace majetku obce k 31.12.2005.
Zastupitelstvo se též v komplexu zabývalo oblastí financí obce. Projednalo změnu rozpočtu č. 2 na rok 2005 jako jeho posledni
úpravu před závěrem roku. Celkově bude hospodařeni obce z r. 2005 pasivní o cca 1,5 mil. Kč z důvodu spláceni úvěrů přijatých v
minulém období a placení faktur a dalších položek z investičnich akcí provedených a fakturovaných v r. 2004, avšak placených až z
rozpočtu obce v r. 2005. Nebýt těchto skutečností, byl by rozpočet obce zejména díky přijatým úsporným opatřením vy oce aktivní.

Dále se zastupitelstvo zabývalo přípravou rozpočtu na rok 2006. Byl projednán a schválen jako vyrovnaný ve výši příjmů i
vydání ve výši 11651 000 Kč. Všechny materiály v oblasti financí obce byly řádně zveřejněny na úřední desce Obecního úřadu, kde
bylo možné se s nimi eznárnit. Byl též schválen plán práce obecního zastupitel tva na r. 2006, který je také zveřejněn na úředni
desce a schváleno ustanovení školské rady pro ZŠ a MŠ Holoubkov. Tato radaje še tičlenná a bude pracovat v následujícím složeni:
pí. Mgr. Křejdlová, pí. Jarošíková, pí. Hatinová, pí. Kantoříková R., pí. Vildová A., pí. KratochvílováB.

Zastupitelstvo se též zabývalo otázkou provozování vodoho podářského majetku obce v ouvislosti s dříve vyhlášeným
poptávkovým řízením na provozovatele tohoto majetku. V ouvislo ti s tím projednalo i aktuální nabídky firem 1. JVS Č.
Budějovice, která je ná tupnickou organizací firmy VHS Blovice jako původního vítěze tohoto poptávkového řízení a REVOS
Rokycany. Vzhledem k tomu, že nabídka firmy REVOS je vstřícnější měrem k občanům z hlediska ceny a po zvážení věcí v
komplexu problémů rozhodlo obnovit polupráci firmou REVOS od 1.1. 2006 na základě nové mlouvy o provozování. Faktem
je, že se podařilo díky našim důsledným pří tupům cenu vodného a točného na rok 2006 snižit v Holoubkově v době, kdy se jinde
zdražuje. Cena vodného v Holoubkově bude v r. 2006 27,10 Kč/m>, stočného 16,50 Kč/m3 a redukované stočné ( eptiky) 4 Kč/m>.
Tedy za 1 m3 43,60 Kč, což je o 2,70 Kč/m3 méně než v roce 2005. Otázkami kolem vodohospodář kěho majetku obce e bude
obecní zastupitel tvo též zabývat i na vém pří tím za edání dne 6. února 2oo6.Dále za tupitel tvo chválilo přihlášku obce
Holoubkov do Svazu měst a obcí Plzeňského kraje, řešilo otázky kolem doplatků obce na platy pedagog. pracovníků v souvislosti s
výjimkou pro naši školu i řadu dalších problémů ze života naší obce.

USNESENí ZASTUPITLSTVA OBCE č. 10 ZE DNE 12.12.2005

1. Bere na vědomí:
I. Žádo t PO ZŠ a MŠ Holoubkov o navý eni rozpočtu na rok 2005
2. ávrh rozpočtu SDH Holoubkov na rok 2006
3. Kontrolu plnění u neseni ZO ze dne 31.10.2005
4. Informaci veřejnosti o projednávání problémů na pracovních zasedáních ZO v měsíci listopadu 2005.
5. Rezignaci p. Rejzka Jiřího z postu zastupitele obce k 22.11.2005.
6. Informaci o prověrce ve fy Polytéza k ceně tepla od 1.10.2005 dozorčí radou polečno ti
7. Oznámení o prořezech dřevin a kácení náletů v katastru obce v zimním období ze strany ČD, ZČE a ZČP
8. Informaci o po tupu prací na projektu chodníku a dopravního řešení v everovýchodní čá ti obce u ilnice 605/lI

směr Praha
2. Ukládá starostovi a místostarostovi obce:
1. Zveřejnit bytový pořadník na 1. pololetí 2006 na úřední de ce
2. Předložit závěrečnou zprávu o inventarizaci majetku obce na příští zasedání ZO
3. a příští za edání předložit zprávu kontrolního výboru včetně plánu práce na rok 2006 projednaných na pracovni

poradě ZO 28.11.2005
4. Podepsat za Obec Holoubkov novou mlouvu o provozování vodovodu a kanalizace s firmou REVOS od 1.1.2006
5. Zpracovat a uzavřít smlouvu mezi Obcí Holoubkov a PO ZŠ a MŠ Holoubkov o po kytnutí finančních prostředků na

výjimku k počtu žáků na platy pedagogických pracovníků této organizace



3. Neschvaluje:
1.Návrh na provedení technického auditu a provozováni u vodo ho podářského majetku obce na základě návrhu firmy

Revos MZe ČR Praha
.4. Schvaluje:

1. Pořadníky na byty obce na 1. pololetí 2006
2. Změnu rozpočtu obce Č. 2 na rok 2005 podle předloženého materiálu
3. Poplatky za likvidaci odpadků (popelné) od občanů, firem a chatařů na území obce na rok 2006 ve stejné výši jako

za rok 2005 (400,- Kč / osoba)
4. Opatřeni k zajištění inventarizace majetku obce k 31. 12. 2005 dle předloženého materiálu
5. Plán práce za tupitelstva obce na rok 2006
6. Rozpočet obce Holoubkov na rok 2006 podle předloženého materiálu
7. Delegování členek zastupitelstva obce do nově ustanoveně školské rady ZŠ a MŠ Holoubkov pí Vildové Anny a

Kratochvílové Boženy
8. Náklady na opravu komunikací v obci ve IV.Q / 2005 ve výši 130.000,- Kč
9. Návrh na podání přihlášky obce Holoubkov do SMO PK od 1.1.2006

10. Návrh na revokaci usneseni ZO ze dne 21.6.2004 ohledně výpovědi provozování vodohospodářského majetku
obce fumou Revos Rokycany k 31.12.2005

l l.Změnu závěrů poptávkového řízení na provozovatele vodohospodářského m~etku obce s tím, že za zaniklou firmu
VHS Blovice a na základě aktuální nabídky na rok 2006 od firem 1. NS Ceské Budějovice (ná tupnickě
organizace VHS Blovice) a Revos Rokycany rozhodlo oslovit firrnu Revo Rokycany

12. Dodatek smlouvy o likvidaci TKO mezi firmou RUMPOLD a Obcí Holoubkov na rok 2006

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů
v Holoubkově v uplynulém roce

Obec má zájem o jejich činnost, podporuje jejich
vybavenost a akceschopnost, o čemž svědčí mimo jiné fakt, že
bylo zakoupeno a opraveno výjezdové vozidlo Opel Campo
jako náhrada za vyřazenou Hondu-CIVIC, péčí obce byly
vyškolení tři řidiči pro výjezdovou techrůku, hrazena účast na

různých školeních apod. Jen v loňskérn roce
za tímto účelem obec uvolnila ze svého
rozpočtu cca 400 tis. Kč.

Na druhou stranu naši hasiči odpracovali
bezplatně celou řadu brigádnických hodin při
údržbě a opravách techniky, zásazích k
likvidaci požárů i se aktivně zúčastnili
odborných školení a dalších akcí v rámci
odborné přípravy. V neposledni řadě je naše
jednotka aktivně zapojena i do požárního
sportu v rámci Západočeské hasičské ligy, kde
dosahují velmi dobrých výsledků a tímto
reprezentují naši obec v rámci kraje. Mimo
jiné z tohoto důvodu je připravována vý tavba
ha ič kého cvičiště a víceúčelové rekreační
plochy na obecním pozemku u
holoubkovského rybníka, aby tím byl zí kán
prostor pro výcvik hasič. jednotek, požární
sport i další rekreačni využití pro veřejnost.
Do této akce se naši hasiči velmi aktivně
zapojili, za cožjim patří poděkování a uznáni.

V letošním roce náš hasičský sbor oslaví
120 let od svého založení v Holoubkově v roce
1886. V souvislosti s tím je třeba konstatovat,
že he 10 "Bližnímu k ochraně" je našimi hasiči

v Holoubkově velmi dobře naplňováno, o čemž svědčí jejich
aktivní práce a pochopení pro potřeby druhých i v dnešní
složité době. Za to i za jejich aktivni činnost v minulém a
věříme i budoucím období jim patří naše uznání a poděkování.

Náš SDH patří k nejaktivnějším v našem okrese. Naše
hasičská jednotka účinně spolupracuje v rámci IZS při
výjezdech k likvidaci požárů a dalších havárií a je zde
oceňována její pohotovost a akceschopnost, o čemž se mimo
jiné mohou občané přesvědčit při vyhlášení požár. poplachu a

následného výjezdu jednotky. V uplynulém roce se naši
dobrovolní hasiči aktivně zúčastnili likvidace celé řady požárů
jako např. řady lesních požárů v okolí naší obce, likvidace
rozsáhlého požáru na skládce Rokycany-Němčičky i řady
dalších.



Z historie obce - 120 let od zřízení a otevření školy
V současné době uplyne 120 let od zřízeni a otevřeni školy v obci Holoubkov konkrétně dne 15.2.2006. Do otevřeni školy

dne 15.2. 1886 choctili holoubkovšti žáci do školy do Mýta. Ajak vlastni zřízeni školy v Holoubkově před 120 lety probíhalo?
Holoubkov byl od nepaměti

přiškolen k Mýtu. Měl málo
obyvatel a tím také málo školou
povinných děti. Postupně však
obyvatel přibývalo a tak bylo
možno pomýšleti na zřízení
koly. Obecni za tupitelstvo

dobře vědělo, že se za panování
císaře a krále Franti ka Jo efa 1.
věnuje zvláštni péče školám,
především obecním a proto
doufalo, že se i Holoubkovu
"do tane dobrodiní" míti vlastní
školu.
28. měsíce září 1885 e obecní
zastupitelstvo ve složení

tarosta František Lang, členové František Zenker, František Dvořák, František Pospíšil, Kašpar Oktábec, Martin Adamec, Jan
Pech, Jakub Mařík a Václav Klír, usneslo podati žádost na "vyškolení" z Mýta a za zřízeni samostatné školy v Holoubkově.

Slavná cí ařsko-králov ká okre ní školni rada v Hořovicích.jejírnž předsedou byl Nikodém Eckert, c.k. okresní hejtman, žádost
obce vřele podporovala a tak veleslavná c.k. zemská školní rada, za souhlasu veleslavného výboru 10. pro ince 1885, pod číslem
8694, .vyškolíla" obec Holoubkov ze školni obce Mýto a povolila zříditi v Holoubkově amostatnou dvojtřídni školu.

Obecní zastupitel tvo v Holoubkově bylo vyzváno aby zvolilo místni školní radu. Zvoleni byli: František Lang, starosta obce a
majitel ho podšřství do funkce před edy, František
Ehrenberger, farář, osobni děkan, čestný kanovník v
Mýtě, František Zenker, majitel realit a rnistní kolní
dozorce, Kašpar Oktábec, knížecí lesní právce,
František Dvořák, majitel továrny, František Po píšil,
polumajitel továrny. Náhradnici: Martin Adamec,

majitel ho podářství a Jan Pech, majitel hospodářství.
Takto ložená i schválená školní rada e všemožně
nažila, aby se v Holoubkově začalo s vyučováním co

nejdříve.
Začátkem roku se podařilo pronajmout dům č.p. 9,
patřící Maxmiliánu Hopfengartnerovi, za roční nájem
130 zlatých a opatřit školní nábytek pro dvě třídy a tak
bylo možno otevříti školu v neobvyklý čas
15.2.1886.

Zatímním řídícím učitelem jmenovala c.k. okresni
školni rada, na mistru kolu, Antonína Sýkoru učitele
ze Stra ic. Podučitelemjmenovala Jo efa Zamboryho
z Vosova. V ech dětí, kolou povinných, bylo v tom
ča e v Holoubkově celkem 118. 16. února se
hromáždili žáci ve škole, kam e do tavili v ichni členové kolní rady a vydali e v průvodu do ko tela v Mýtě. Tam byla loužena

slavná mše vatá če tným kanovníkem Františkem Ehrenbergerem. Po mši svaté vyslovili oba učitelé, kolni rada, jeden žák a
jedna žákyně nejvřelejší dík celému učitel kému sboru v Mýtě za vyučováni a "v e dobré, prokázané dítkám z Holoubkova",
Vyučováni žen kým ručnim pracem bylo věřeno Veronice Hrdličkové, industriálni učitelce při obecné kole vMýtě.

Místní kolni rada přece jen usilovala o to, aby zdejší škola měla voji vlastni budovu. Ve polupráci s okresní školní radou
vyhledala vhodný pozemek, na kterém stál již zchátralý domek č. 14, který byl majetkem obce. K pozemku byl hned zamluven a
později zakoupen další pozemek od majitele realit Františka Zenkera, kde by měla být kolni zahrada a letní cvičiště. Za obecní
domek bylo zaplaceno 200 zlatých a za ar pozemku I zlatý 80 krejcarů. Po schválení plánu školní budovy byla tavba zadána
podnikateli staveb Karlu Malýmu z Kařeza za 11.460 zlatých. Se stavbou školy se však začalo v následujícím roce 1887. Plán
školní budovy by Izpracován geometrem Matějem Hatinou z Hořovic dle přání místní školní rady. V budově mají být 3 učebny, byt
pro správce školy byt pro druhého učitele a kabinet. vý tavba nové školní budovy trvala 2 roky do 1. září 1889, kdy byla budova
slavno tně otevřena a začalo e v ni vyučovat. Z hi torickych. pramenů zpracoval Miroslav Vild, pokračováni příště
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První škola v Holoubkově dům č.p. 9

Budova nové školy č.p. 14
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