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Obecní úřad informuje

• Nové webové stránky obce j ou k dispozici na adrese
www.obecholoubkov.cz

• O velikonočním pondělí byla otevřena pamětní síň naší obce
v objektu DPS-zámečku. Další návštěvy je možné uskutečnit
po dohodě na telefonu 603 167 140. Přijďte si oživit některé
kapitoly z historie naší obce, pamětní síň je zde pro Vás.

• Kdo by se chtěl vrátit do doby o cca tisíc let zpátky
k počátkům české státnosti, do doby korunovace prvního
českého krále Vratislava 1.? Přiblížíme si tuto dobu besedou
nad faksimile Vyšehradského kodexu jedné
z nejvýznamnějších kulturních památek naší historie. Na
besedu přijďte ve středu 9. dubna v 17:00 hodin do zasedací
místnosti obecního úřadu.

• Zastupitelstvo obce vyhlásilo záměr tzv. volného prodeje
bytu č. 2 v č.p. 182 ve "starém sídlišti". Jedná se o byt o
velikosti 2+1 s příslušenstvím o podlahové ploše 51 m2

.

Zájemci o koupi bytu mohou své nabídky podávat
v zapečetěné obálce do 25. dubna 2008 do podatelny
obecního úřadu v Holoubkově. Více informací je k dispozici
na úřední desce obce a také na internetových stránkách
www.obecholoubkov.cz.

• Zasedání zastupite\stva obce se koná v ondělí 28. dubna od
19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

• 31. března 2008 uplynula lhůta k zaplacení poplatků za
likvidaci komunálního odpadu na rok 2008 ve výši 430 Kč
na osobu trvale hlášenou k pobytu v obci Holoubkov nebo
rekreační nemovitost na katastru obce. Opozdilci, kteří tuto
povinnost nesplnili mohou poplatek, plus penále dle
vyhlášky, ještě zaplatit na obecním úřadě v pracovní době.
Nezaplacené poplatky z minulých let, které občané přes
opakované upozornění a výzvy nezaplatily byly předány
k exekučnímu vymáhání.

• Ceny vodného a stočného v obci na r. 2008 byly stanoveny
následovně:

o
o
o Redukované stočné ( eptiky) - 5 Kč/m3

Uvedené ceny jsou včetně 9% DPH. Dříve byla sazba DPH
5%. K nárů tu cen došlo zejména z důvodu nárůstu cen el.
energie a zvýšené sazby DPH od 1.1.2008.

• V sobotu 3. května se uskuteční od 20:00 hodin v jídelně
Weiler "Májová taneční zábava". K tanci a poslechu hraje
skupina Sortiment.

Vodné- 33,01 Kč/nr'
Stočné - 18,14 Kč/m3

Informace z jednání zastupitelstva obce

• V neděli 1. června odpoledne proběhne již tradiční oslava
Mezinárodního dne dětí v parku u Granátníka a diskotéka
pro děti v jídelně Weiler.

• V sobotu 7. června bude zahájen provoz na hasičském
cvičišti u rybníka. Uskuteční se zde od 9:00 hodin
celookresní kolo soutěže v požárním sportu družstev. Přijďte
se podívat na vycvičenost a dovednosti soutěžících družstev
a také je při jejich nažení povzbudit. Zbývá jen dodat, že
naši holoubkovští hasiči okresní kolo v loňském roce
vyhráli, tedy obhajují titul přeborníka okresu. Mají navíc
výhodu domácího prostředí a také premiéru na svém novém
cvičišti, na jehož výstavbě se také aktivně podíleli. Cvičiště
sice není ještě celé dobudované, ale jeho polovina je již
rámcově hotova a je ji možno použít pro požární sport.
Přijďte tedy 7. června podpořit a povzbudit naše hasiče
v jejich záslužné a veřejně prospěšné činnosti.

• Obec nabízí k pronájmu jednu uvolněnou zahrádku
v zahrádkářské kolonii v lokalitě pod tzv. "starým
panelákem" o výměře 90 m2

. Zájemci se mohou přihlásit na
OÚ u pí. Grimmové, která též poskytne případné další
informace na tel. 371751 130 nebo osobně v pracovní době
OÚ.

• Větve z prořezu stromů je možné nadále ukládat do již
známého prostoru "u Tittlů", kde má obec vymezený prostor
jako rnezideponii před dalším využitím tohoto materiálu.
Udržujte zde však prosím pořádek, ukládejte zde pouze větve
a šetřete místem. Děkuj~me.

• Obecní úřad touto cestou děkuje všem spoluobčanům, kteří
se dobrovolně podílejí na údržbě veřejných prostranství,
zejména v sousedství svých nemovito tí. Ať již se jedná o
údržbu zeleně, zimni a zejména v tomto období jarní úklid.
Chceme věřit, že se Váš přístup k této oblasti bude jen
zlepšovat. A to zvláště na sídlištích, kde j ou problémy
s čistotou veřejných prostranství. Nikomu se jistě nelíbí
prostranství znečištěné od psích exkrementů, odpadků, či
poškozený veřejný majetek. Nebuďme k tomuto problému
lhostejní, neboť nápravu a úklid po neukázněných občanech
zaplatíme všichni ze společných prostředků obce. Děkujeme
za pochopeni a aktivní přístup k tomuto problému.

Zastupitelstvo obce se sešlo v uplynulém období na dvou zasedáních a to 28.ledna a 17.března.Přijaté závěry z těchto jednání
jsou obsaženy v příslušných usneseních, která byla zveřejněna na úředni desce a dále je možné se s nimi seznámit na také na webových
stránkách obce.



Na zasedání 28.ledna se zastupitelstvo zabývalo zejména výsledky provedené inventarizace majelku obce k 31.12.2007.Inventura
proběhla dle jednotlivých středisek a hlavní inventarizační komise po té zpracovala souhrnnou závěrečnou zprávu o výsledku inventur.Byl
inventarizován majetek obce v hodnotě více než 155 mil. Kč. Nebyly shledány inventurní rozdíly.Dále byl vyřazen opotřebovaný majetek
dle vyřazovacích protokolů v hodnotě 60 090,-Kč.

Zastupitelstvo se také zabývalo stavem vodohospodářského majelku obce provozovaného fmnou REVOS
Rokycany.Problematika byla komplexně prodiskutována i v přípravné fázi zasedání na pracovních poradách zastupitelstva za účasti
zástupců REVOSU.Bylo důrazně poukázáno na rezervy a problémy a žádáno jejich objasnění a zejména řešení ze strany
provozovatele.Bylo přijato i 10bodu závěrů-opatření.kterými se musí provozovatel ve své činnosti mimo jiné řídit v dalším období.

Byly projednány i některé otázky kolem privatizace bytů ve starém sídlišti,včetně nabídkových cen bytů.Dále zařazení
investičních akcí včetně výhledu a žádosti o dotace na tyto akce z příslušných dotačních programů.Stejně tak byly projednány i další věci
nezbytné pro chod obce v souladu se zákonem o obcích.

Na zasedání 17.března byla projednána činnost Sboru dobrovolných hasičů v obci jako nedílné součásti IZS ,kterou obec
provozuje a zřizuje jako jednu ze svých povinností ze zákona .Činnost sboru se projednávala na zastupitelstvu opět po roce.Bylo zde m.j.
konstatováno,že náš SDR Je vcelku stabilizovaný,akceschopný a do ahuje velmi dobrých výsledků ve své práci jak v oblasti výcviku,
prevence ,tak i zejména represe při likvidaci požárů a havárií.Naši hasiči jsou zařazení do první výjezdové skupiny,kde své úkoly spolu
s profesionálními hasiči z Rokycan a dalšími sbory v Lskupině dosud velmi dobře plní.Obec vytváří na druhé straně pro činnost jednotky
velmi dobré materiální podmínky.Byly zde také konkrétně stanoveny hlavní směry v činnosti sboru ve spolupráci s obcí na
r.2008.Rasičiun zajejich práci v uplynulém roce zastupitelstvo obce upřímně poděkovalo.

Jako další bod programu zasedání byl projednán stav bytového fondu obce včetně jeho provozování INZULOU a plán oprav BF
na r. 2008.Byla také projednána výsledovka hospodaření firmy INZULA na byt.fondu obce za r.2007.V roce 2007 bylo 5 bytů převzato
a 7 předáno.Také bylo přijato 126 objednávek na opravy od nájemců bytů, z toho bylo 95 realizováno.Celkové náklady na opravy BF
v uplynulém roce činily čáslku 695 tis.Kč.Byla také prováděna běžná údržba bytového fondu.

V bodě různé zastupitelstvo projednalo m.j. žádost o dotaci na zpracování projektové dokumentace na akci "Oprava a dostavba
kanalizace v ObvoduChejlavy ,smlouvu na tzv.vyjímku pro PO ZŠ a MŠ Holoubkov ,čerpání rozpočtu této příspěvkové organizace .kterě
je obec zřizovatelem včetně návrhu a schválení jejího rozpočtu na r.2008 .Schválilo též návrh na zahájení přípravných prací k celkové
opravě budovy základní školy.

Projednalo též návrh nových zásad pro provádění bytové politiky vobci Holoubkov -viz samostatný článek v tomto čísle
zpravodaje.Projednalo a schválilo též návrh cen vodného a stočného v obci na r.2008 a také návrh způsobu řešení využití pozemku obce
v prostoru ,,Na Rudě".

Na příštím zasedání se zastupitelstvo obce sejde v souladu s plánem práce v pondělí dne 28.dubna 2008.
Miroslav Vild - starosta obce

Změna pravidel pro přidělování obecních bytů

Zastupitelstvo obce přistoupilo na svém jednání dne 17.3.2008 k dalšímu poměrně razantnímu kroku, který má přispět ke změně v oblasti
bytové problematiky. Zrušilo dosavadní obecně závazné vyhlášky, které upravovaly tuto oblast, a schválilo nové Zásady pro provádění
bytové politiky v obci Holoubkov. Důvody k této změně jsou v zásadě dva: za prvé jde o prudký nárůst žádostí o byty v posledních
letech, při kterém dbchází ke značnému prodlužování čekacích lhůt na přidělení bytu. Pořadniky na byty tak přestávají plnit svoji základní
úlohu a stávají se pouze formálním administrativním nástrojem bytové politiky. Za druhé musí obec zareagovat na prodej části svého
bytového fondu. Zmenšením počtu obecních bytů není do budoucna možné zabezpečit bydlení pro každého, kdo o to požádá (což ostatně
nebylo možné ani předtím). Zastupitelstvo tedy přijalo nové zásady bytové politiky, mezi jejichž nejdůležitější změny patří:

• nově si žádost o byt nemohou podat lidé, kteří již nějaký byt vlastní (v osobním nebo družstevním vlastnictví či spoluvlastnictví),
tito žadatelé vůbec nebudou do pořadníku na byty zařazováni,

• žádost o byt si také nemůže podat osoba, která má finanční či jiné závazky po lhůtě splatnosti vůči obci Holoubkov,
• opětovně bylo zavedeno každoroční obnovování žádostí, každý žadatel o byt je povinen každoročně do 30.4. svoji žádost o

byt obnovit výhradně prostředníctvím formuláře, který je přílohou schválených zásad; kdo tak neučiní, bude z pořadníku
vyřázen,

• pořadnfky na byty se budou nově aktualizovat pouze lx ročně (doposud 2x ročně), a to k 1.5. každého kalendářního roku,
• byly zrušeny kauce na nově přidělované byty, které se vybíraly od roku 2003; nájemcům, kteří kauci zaplatili, bude příslušná

částka vrácena,
• žadatel o byt muže byt přidělený bytovým výborem odmítnout jen tehdy, má-li k tomu závažný důvod (již tedy neplatí, že se

může byt 3x odmítnout); dojde-li bytový výbor k názoru, že odmítnutí bytu není důvodně, vyřadí ihned uchazeče z pořadníku,
• došlo k úpravě bodových kritérií, na základě kterých se sestavují pořadníky na byty; významně bylo oslabeno kritérium Délky

podání žádosti s cílem přidělovat byty těm, kteří je opravdu potřebují, a nikoliv těm, kteří už jsou v pořadníku dlouhou dobu.

Jednoznačným cílem této změny je tedy přidělovat obecní byty pouze těm, kteří je skutečně potřebují a nejsou schopní si bydlení zajistit
jiným způsobem, přičemž podle bodových kritérií jsou významně zvýhodněny rodiny s dětmi. Uvedený výčet zahrnuje pouze
nejdůležitější změny pravidel, všem stávajícím žadatelům o byt doporučuji, aby se s novými zásadami pečlivě seznámili bud' na úřední
desce nebo na internetových stránkách obce www.obecholoubkov.cz. kde je zveřejněna také kompletní důvodová zpráva ke změně
pravidel.

Lukáš Fišer, mistostarosta obce



Informace výboru kultury

Vážení spoluobčané,
prostřednictvím Holoubkovského zpravodaje bych Vás chtěla informovat o kulturních a společenských akcích pro tento rok.

Začátkem února se uskutečnil tradiční "MASOPUST 2008" s odpoledním průvodem za účasti cca 400 spoluobčanů a následně odpolední
diskotékou v sále Weiler za účasti 100 dětí a 50 dospělých účastníků a se 150 účastníky na večerní taneční zábavě.
17. března jsme připravili v zasedací místnosti OÚ velikonoční vazbu květin a výzdoby za účasti 35 občanů. Aranžování předváděla p.
Monika Kuncová z "Květinky".
26. března se uskutečnila další beseda o putování našich spoluobčanů tentokráte po TIBETU s p. MUDr. Věnceslavou Gutovou, za účasti
25 občanů.
Na 9. dubna připravujeme povídání o "Vyšehradském kodexu" s p. MUDr. Věrou Zieglerovou v zasedací místnosti OÚ.

Z dalších připravovaných akcí chci připomenout:
3. května - Májovou taneční zábavu
I. června - Oslavu MDD 2008
16. srpna - Benátská noc
27. září - Posvícenská taneční zábava
a závěr roku bude patřit bud' Mikulášské taneční zábavě nebo Silvestru 2008.
Bližší informace o všech našich akcích budou vždy včas oznámeny ve vývěsních skříňkách, místním rozhlasem a také v našem
Holoubkovském zpravodaji.
V podzimních měsících pro vás připravíme další besedy o putování po dalekých krajích uskutečriěných našimi spoluobčany, výstavky
dovedných rukou ajiných zajímavých ukázek jako např. vánoční vazbu květin aj.

Rádi bychom uvítali Vaše nabídky nebo nápady jak více zaujmout větší část našeho obyvatelstva k účasti na pořádaných akcích.

Vildová Anna, předsedkyně výboru pro kulturu, školství a zájmové organizace

Z činnosti ZO AVZO a SSK Holoubkov v roce 2007

Základní organizace AVW Holoubkov pořádala v roce 2007 13 střeleckých závodů Ill. kategorie v pistolových disciplínách ( 4x ve
sportovní pistoli na 25 rn, lx libovolnou pistoli na 50 m, 5x z velkorážné pistole a revolveru a tři zábavné soutěže nazvané SOUBOJ.
Společně s SSK Holoubkov jsme uspořádali celoroční soutěž o" Nejaktivnějšího střelce" , která přispěla k vyššímu zájmu závodníků na
našich akcích. Jmenovitě se zúčastnilo 59 závodníků. V průměru přijíždí na naše závody 20-25 střelců. Nejlépe obsazený závod ve střelbě
z velkorážné pistole 7. dubna v počtu 29 závodníků. V každém závodě je oceněno 10 nejlepších soutěžících věcnou cenou. V celoroční
soutěži o Nejaktivnějšího střelce jsou odměněni poháry tři nejlepší závodníci. V loňském roce jsme zavedli další 3 soutěže, které byli
odměněny poháry na prvních třech místech a to čtyřkolově soutěže Holoubkovká sportka (SP) a Holoubecký pecky (VP) a tříkolová Cena
SOUBOJE.

V Ceně SOUBOJE zvítězil celkově Pavel Schejbal z SKP Rapid Plzeň s 83 body před Karlem Šmídem s 79 body a Stanislavem
Voříškem s 72 body, oba z KVZ KŽ Králův Dvůr. Z Holoubkovského střeleckého klubu se nejlépe umístil Rudolf Tkadlec na 4. místě
s 63 body.

V soutěži Holoubkovská sportka zvítězil celkově střelec z pořádajícího střeleckého klubu Pavel Čemohorský s 1072 body před Pavlem
Švihlou s 1051 body (oba SSK Holoubkov) Třetí místo obsadil Vladislav Štěrba z SKP Rapid Plzeň též s 1051 body. Další z našich
závodníků byl Pavel Hochman na 6 místě s 994 body.

Celkovým vítězem soutěže Holoubecký pecky se stal opět Pavel Čemohorský s nástřelem 1181 bodů před druhým Ivo Rašovský (KVZ
KŽ Králův Dvůr) s 1180 body a třetím Karlem Šmídem s 1172 body.

Velkou cenu Holoubkova ve střelbě z velkorážné a sportovní pistole ZÍskalJosef WoWmuth ze sportovního střeleckého klubu SKP Rapid
Plzeň se ziskem 568 bodů před Karlem Šmídem a Stanislavem Voříškem (vlevo) oba z střeleckého klubu vojáků v záloze KŽ Králův
Dvůr a oba nastříleli shodně 546 bodů. Z našich střelců byl nejlepší na 5 místě Pavel Čemohorský s 540 body. Ceny předával starosta
obce pan Miroslav Vildo

Soutěž o Nejaktivnějšího střelce roku 2006 bude vyhodnocena až při první střelecké soutěži letos v březnu. Vítězem soutěže se stal Pavel
Čemohorský SSK Holoubkov se 105body, druhé místo získal Karel Šmíd KVZ KŽ Králův Dvůr se 104 body a třetí byl Vladislav Štěrba
SKP Rapid Plzeň s 97 body. Další z holoubkovských na tom byl nejlépe Pavel Švihla na 8 místě s 37 body.

V letošním roce pořádáme 14střeleckých závodů a jako rozcvičkou začínáme na Velikonoce střelbou z velkorážné a sportovní pistole.



Všechny naše sportovní akce a výsledky jednotlivých soutěží s fotografiemi můžete sledovat na našich internetových tránkách
www.sweb.czJavzo.holoubkov . A nebo nás můžete najít na webových tánkách obecholoubkov.cz .A ještě naše e-mailová adresa:
avzo.holoubkov@seznam.cz

Kotršál Zdeněk, předseda ZO A VZO Holoubkov

SDH informuje občany o činnosti sboru

Rok 2008 začal pro členy SDH výroční valnou hromadou, která e konala 12. ledna v prozatímní klubovně ve zdravotnún středisku. Ze
čtyřicetičlenné základny zde b~lo přítornno 24 členů, a také jsme mezi sebou přivítali starostu Holoubkova p. Miroslava Vilda a ředitele
HZS v Rokycanech plk. Petra Spelinu.
V rámci programu této schůze jsme bilancovali naši činnost v uplynulém roce, se kterou jsem vás již seznamoval v minulém čísle. Tato
byla velmi pozitivně hodnocena jak plk. Špelinou, tak i tarostou p. Vildem, kteří posléze vystoupili v di kusi.
Poté bylo chváleno usnesení, v němž mimo jiné byl plán práce na rok 2008 který bude i v tomto roce velmi bohatý. Kromě hlavních
povinností s údržbou naší hasič ké techniky, výzbroje a výstroje, což ročně čítá cca 1200 hodin dobrovolné práce, e nave outěžní
družstva budou i nadále zúčastňovat soutěží v požárním sportu (PS), okr ku, okre u, kraje, ale i ZČHL.
Dále se naši členové budou podílet i na pořádání kulturních akcí obce. To že e budeme aktivně podílet na dový tavbě a údržbě
hasičského cvičiště a rekonstrukci původní klubovny za zbrojnicí není třeba zdůrazňovat.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří mají hasiče v přízni a doufám, že Vás bude stále víc. Osobně bych i přál, aby se naše řady
rozrostly o nové členy, a to hlavně o mladé hasiče, jejichž členství prozatím postrádáme. Bylo by velice pěkné, kdyby se nám podařilo
založit alespoň jedno družstvo, což je asi 10 dětí, .které by mohlo soutěžit podobně jako chlapci a děvčata z jiných obcí na soutěžích hry
PLAMEN.

Jan Dongres, starosta SDH

Holoubkovský zpravodaj Vydává: Obecní úřad v Holoubkově Náklad: 600 výtisků. Toto číslo vyšlo v dubnu 2008
Autoři jednotlivých příspěvků odpovídají za obsah
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