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Obecní úřad informuje 
- Veškeré informace o dění v obci včetně fotografií

z jednotlivých akcí najdete na internetových stránkách
www.obecholoubkov.cz.

- Obecní úřad nabízí možnost zakoupit si zalaminovaný
barevný fotosnímek naší obce ve formátu A3, který byl
pořízen při leteckém snímkování v květnu 2012. Cena je 300,-
Kč, objednávky přijímá obecní úřad. Ukázky si můžete
prohlédnout na OÚ a na internetových stránkách obce.

- V suterénu budovy DPS je umístěna pamětní síň obce, která
obsahuje historické materiály a fotografie o naší obci, sportu,
kultuře atd. Zájemci o prohlídku se mohou obracet na OÚ.

- Na okraji lesa u „Titlů“ funguje skládka větví, které jsou
v pravidelných intervalech štěpkovány. Žádáme občany, aby
na tento prostor ukládali pouze očištěné větve vhodné ke
štěpkování. Pro odkládání trávy, lupení, kořenů a jiných
biologických materiálů využívejte modré kontejnery
s označením „Bioodpad“. Všichni občané mají dále možnost
si zdarma zapůjčit výkonný štěpkovač na trávu, listí a větve
do průměru 7 cm, přičemž nadrcený materiál nemusíte nikam
odvážet, ale můžete ho uložit do kompostéru na své zahradě.
V případě zájmu neváhejte kontaktovat obecní úřad.

- V souladu s evropským nařízením o ochraně osobních údajů
(GDPR) působí na obecním úřadě pověřenec Ing. Milan
Krabec. V případě potřeby je možné ho kontaktovat na
e-mailu: milan.krabec@seznam.cz.

- Rezervace víceúčelového hřiště u Sokolovny přijímá správce
na tel.: 728 208 601 či na e-mailu:
hristeholoubkov@gmail.com. Veškeré informace včetně
provozního řádu a ceníku jsou k dispozici na obecních
internetových stránkách.

- Obec nabízí k pronájmu nebytové prostory po bývalé
Květince v Domě služeb o velikosti 34 m2, které jsou vhodné
především pro menší prodejnu či drobnou provozovnu služeb.
Bližší informace jsou k dispozici na obecním úřadě.

- Obecní úřad vyzývá všechny občany, kteří dosud neuhradili
místní poplatek za odvoz odpadu, aby tak neprodleně učinili.
Pro letošní rok již obecní úřad dlužníkům rozeslal platební
výměry či jim poplatek vyměřil hromadným předpisným
seznamem, přičemž neuhrazený poplatek byl navýšený na
trojnásobek, a neuhrazené poplatky za loňský rok zároveň
předal k exekučnímu vymáhání.

- Prvních 5 měsíců letošního roku bylo opětovně poznamenáno
omezujícími opatřeními vyhlášenými kvůli epidemii
koronaviru. Nemohly se proto konat žádné kulturní akce
včetně tradičního Masopustu, v omezeném režimu fungoval
také obecní úřad. Snažili jsme se plně pokrýt poptávku po
službách zejména pro starší občany, několikrát proběhla
dezinfekce důležitých obecních budov, probíhalo povinné
testování obecních zaměstnanců, občanům jsme byli
nápomocni s elektronickým přihlašováním k očkování, nyní
zase pomáháme se stažením a tiskem certifikátů
o provedeném očkování.

- V neděli 28.3.2021 byla do centra naší obce umístěna
samoobslužná prodejní boudička, do které Farma Liblín s.r.o.
pravidelně doplňuje vlastní produkty, především slunečnici,
lněné semínko, vojtěškové bloky, řepku (pro rybáře), lesknici,
nahý oves a jejich směsi, seno, slámu, obilí a další dle sezónní
nabídky. Vše je připraveno v malých baleních pro
drobnochovatele za jednotnou cenu 30,- Kč.

- Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 12.4.2021 schválilo
rozdělení dotací z rozpočtu obce na činnost zájmových
organizací působících v obci pro rok 2021 následovně:
TJ Sokol Holoubkov - 400.000,- Kč, TJ Holoubkov (fotbal +
šachy) - 185.000,- Kč, Český rybářský svaz - 30.000,- Kč,
AVZO Holoubkov - 15.000,- Kč, SSK Holoubkov - 15.000,-
Kč, JILM Holoubkov - 15.000,- Kč, Rybníkářky a otužilci
Holoubkov - 15.000,- Kč, Klub seniorů - 15.000,- Kč, Dart
club (šipkaři) - 8.000,- Kč, Anita a Patrik Bebrovi (husky) -
2.000,- Kč. Celkem byla rozdělena rekordní částka
700 tis. Kč, se všemi příjemci byla uzavřena veřejnoprávní
smlouva podle zákona o rozpočtových pravidlech. Příjemci
jsou povinni příspěvek užít výhradně na účel uvedený ve
smlouvě a řádně ho v termínu vyúčtovat.

- V dubnu proběhlo opět po 10 letech pravidelné Sčítání lidu,
domů a bytů organizované Českým statistickým úřadem.
Většina občanů měla možnost vyplnit sčítací formuláře
elektronicky, s čímž pomáhali i zaměstnanci obecního úřadu a
členky sociálního výboru zastupitelstva. Kdo se nesečetl
elektronicky, měl možnost do 11.5.2021 odevzdat papírový
sčítací formulář. V současné době probíhá zpracování dat,
výsledky budou veřejně přístupné v průběhu příštího roku.

- Katastrální pracoviště Rokycany oznamuje všem vlastníkům
nemovitostí v naší obci, od května 2021 přibližně do července
2022 bude v katastrálním území Holoubkov provádět revizi
katastru nemovitostí. Ta spočívá v prověřování souladu údajů
katastru se skutečným stavem v terénu. V případě zjištěného
nesouladu budou vlastníci zváni k jeho projednání se
zástupcem katastrálního úřadu.

- Ani letos se z důvodu epidemie koronaviru nemohl uskutečnit
tradiční pietní akt u pomníku padlých na hrázi
Holoubkovského rybníka u příležitosti 76. výročí ukončení
2. světové války a osvobození Československa. Památku
padlých spoluobčanů uctil starosta obce položením pietního
věnce k pomníku.

- Až v červnu se opět mohly v omezeném rozsahu konat
některé kulturní akce. Stejně jako vloni byla první akcí
v sobotu 5.6.2021 oslava Dětského dne, která se konala na
hasičském cvičišti. Již o den dříve večer pak byla u skautské
klubovny u Zámečku připravena náročná Stezka temným
lesem. Zároveň do centra obce dorazily opět pouťové atrakce.

- Na sobotu 12.6.2021 připravil sociální výbor zastupitelstva
slavnostní přivítání nově narozených občánků naší obce,
kterých bylo v loňském roce 13. Po projevu starosty obce
a vystoupení mladého šikovného kytaristy obdrželi všichni
přítomní rodiče drobný dárek a podepsali se do obecní
kroniky.
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- V průběhu června zahájily postupně činnost nové provozovny 
ve stáncích v centru obce, které v loňském roce odkoupila do 
svého majetku obec. Nově tak zde působí prodejna potravin 
a smíšeného zboží p. Nguyen Thi Gam, prodejna ovoce, 
zeleniny, smíšeného zboží a drobného občerstvení p. Markéty 
Kateřiny Ladičové a prodejna sezónního ovoce a zeleniny 
firmy San Anton s.r.o. Praha, pobočka Strašice. Od září pak 
začne v 1. patře zdravotního střediska fungovat manikúra 
a nehtová modeláž provozovaná p. Michaelou Rudolfovou 
z Medového Újezdu. 

- Z důvodu extrémního nárůstu množství velkoobjemového 
odpadu, který se do naší obce naučili navážet i občané 
z jiných obcí a podnikatelské subjekty, které nemají s obcí 
uzavřenou žádnou smlouvu, jsme byli nuceni omezit rozsah 
doby, po kterou jsou u kotelny v novém sídlišti přistaveny 
oranžové kontejnery. Dalším důvodem je skutečnost, že do 
kontejnerů byl odkládán i odpad, který do nich nepatří. Je 
nutné opakovaně zdůraznit, že stavební odpad (kterým se 
nemyslí pouze suť a cihly, ale také např. střešní latě, podlahy, 
zárubně, izolační materiály apod.) NENÍ podle zákona 
komunálním odpadem a obec ho od občanů NEPŘEBÍRÁ !!! 
Stavební odpad musejí občané likvidovat u oprávněné osoby 
(nejbližší je skládka Němčičky při výjezdu z Rokycan 
směrem na Šťáhlavy provozovaná společností RUMPOLD 
nebo centrum RECYKLÁČ v Zeyerově ulici v Rokycanech - 
u bývalých Kovohutí). V tuto chvíli jsou tak oranžové 
kontejnery přistavovány většinou o víkendech, nemusí to však 
být pravidlem, do konce roku budeme testovat různé varianty. 
Definitivní rozhodnutí o rozsahu sběru velkoobjemového 
komunálního odpadu bude obsaženo v nové obecní odpadové 
vyhlášce, která nabude účinnosti od začátku příštího roku. 

- Na konci června byly provedeny úpravy některých herních 
prvků na dětském hřišti u ZŠ. Dřevěné prvky, které neprošly 
bezpečnostní kontrolou, byly odstraněny, místo toho byla 
instalována nová sloupová lanová dráha s nástupištěm 
z trvanlivějších kovových materiálů. 

- Nepříjemné dopravní omezení čeká všechny řidiče a cestující 
při jízdě z naší obce do Rokycan. Z důvodu mohutné 
rekonstrukce hlavní silnice II/605 je od července až do konce 
roku uzavřen průjezd obcí Svojkovice s objízdnou trasou přes 
Volduchy a Osek (příp. zkratkou přes Díly). S koncem roku 
však omezení neskončí, neboť hned příští rok bude 
rekonstrukce silnice pokračovat v úseku Holoubkov - 

Svojkovice a Holoubkov - Mýto, vždy rovněž za úplných 
uzavírek. Bohužel nezbývá, než tato nutná omezení vydržet 
a respektovat vyznačené objízdné trasy. 

- V sobotu 24.7.2021 začal na Holoubkovském rybníku 
fungovat vlek na vodní lyžování. Je v provozu každý den 
mezi 10:00 - 20:00 hod., příznivci této sportovní aktivity si 
mohou termín zarezervovat elektronicky na 
https://r2.wakearealy.cz/cs/areal/20, telefonicky na čísle: 
725 635 569 nebo osobně u obsluhy. Cena je 270,- Kč za 
jednu jízdu nebo 800,- Kč za hodinu. 

- Ve středu 28.7.2021 proběhlo veřejné projednání návrhu 
nového územního plánu naší obce. Ve stanoveném termínu 
obdržel obecní úřad připomínky, námitky a stanoviska od 
celkem 40 různých subjektů, které budou nyní posouzeny, 
vyhodnoceny a v souladu se zákonem vypořádány. 

- Trochu se zpožděním byl letos svezen nebezpečný odpad 
a použité elektrozařízení až v sobotu 3.7.2021. Stejně tak 
humanitární sbírka oblečení pro Diakonii Broumov se konala 
4. a 11.8.2021 po bezmála 2 letech. Na vině je jak jinak 
epidemie koronaviru a její dopady na chod svozových firem 
a charitativních organizací. 

- Jiný důvod, a to nepřízeň počasí, zase znemožnil promítání 
nového rodinného filmu o síle psí lásky GUMP pod širým 
nebem na fotbalovém hřišti, které bylo plánované na sobotu 
7.8.2021. Náhradní termín bude včas oznámen. 

- V sobotu 11.9.2021 pořádá Dobrovolný svazek obcí Horní 
Berounka, povodí Klabavy, jehož členem je také naše obec, 
již 16. ročník cyklovýletu. Cílovou obcí bude tentokrát 
Dýšina, kam lze dojet po nově zrekonstruovaných úsecích 
mezinárodní cyklistické trasy z Rokycan přes kemp Diana na 
břehu Ejpovického jezera. 

- Zastupitelstvo obce se na dalším svém jednání sejde v pondělí 
20.9.2021. Na programu budou především informace 
o činnosti ZŠ a MŠ Holoubkov včetně zajištění nového 
školního roku a další aktuální záležitosti. Všichni občané jsou 
srdečně zváni. 

- V pátek a v sobotu 8. a 9.10.2021 se uskuteční volby do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V našem kraji budou 
moci voliči vybírat z celkem 18 podaných kandidátních listin. 
OÚ již nyní začíná intenzivně pracovat na technickém 
zabezpečení průběhu voleb. 

 
 

Informace z jednání zastupitelstva a dalších orgánů obce 
 
Od posledního vydání Holoubkovského zpravodaje se 
zastupitelstvo obce (ZO) sešlo na dvou svých jednáních, a to 
12.4.2021 a 28.6.2021. Bylo to trochu nezvyklé, protože v jiných 
letech se vždy konala zasedání tři, ale na druhou stranu … co za 
poslední rok bylo stejné jako dřív. Na vině byl jak jinak než 
covid, koronavirus, pandemie, lockdown, omezení a všechna ta 
další slova, která se dříve v našem slovníku nevyskytovala buď 
vůbec, nebo jen velmi sporadicky, za poslední rok se však stala 
celkem běžnou součástí naší mluvy. V polovině března se proto 
konaly pouze 2 pracovní porady ZO, kterých se poprvé v historii 
někteří zastupitelé zúčastnili distančně ze svých domovů přes 
webovou kameru s mikrofonem (bez roušek), zatímco my ostatní 
jsme standardně seděli v zasedací místnosti na obecním úřadě 
(s rouškami J). Pravdou je, že nějaké menší technické potíže se 
samozřejmě vyskytly (hlavně s kvalitou internetového připojení 
v domácnostech některých zastupitelů), na druhou stranu se tento 
způsob vedení pracovních porad poměrně osvědčil natolik, že 
jsme se domluvili, že možnost účasti on-line zachováme i do 
budoucna, kdy žádná omezující opatření nebudou platit. Umožní 
se tím zapojení i těch členů zastupitelstva, kteří by se jinak 
prezenční formou jednání nezúčastnili např. z důvodu nemoci, 
dovolené apod. Na distanční účast při veřejných zasedáních ZO 

jsme si zatím netroufli, a to především z legislativních důvodů, 
neboť platný zákon o obcích tuto možnost nezná, a obce, které ji 
zavedly, zatím spoléhají pouze na změnu svých jednacích řádů. 
V pondělí 12.4.2021 jsme se tak všichni sešli osobně na OÚ 
(samozřejmě za dodržení všech hygienických opatřeních) s tím, 
že program jednání byl poměrně hutný. Na druhou stranu, 
s trochu nadsázky řečeno, situaci trochu „zjednodušilo“, že se 
jednání (snad poprvé, co já pamatuji) nezúčastnil vůbec žádný 
občan z řad veřejnosti, takže jsme si tak trochu připadali jako na 
neveřejné pracovní poradě. Po úvodních formalitách a kontrole 
usnesení byl hlavním bodem jednání stav provozování 
vodohospodářského majetku obce firmou REVOS Rokycany, kde 
se toho (pandemii navzdory) dělo opravdu hodně. Protože se 
tomuto tématu věnuje samostatný článek v tomto Zpravodaji, chci 
na tomto místě zmínit pouze jednu, ovšem naprosto klíčovou věc. 
Až do 70. let minulého století neměla naše obec žádný obecní 
vodovod, ale všechny objekty v obci byly vodou zásobovány 
pouze z vlastních studní, příp. z několika veřejných studní 
rozmístěných po obci, kam se pro vodu docházelo, závod 
Kovosvit a bytové domy ve starém sídlišti pak byly zásobovány 
z jednoho podzemního vrtu v blízkosti dnešní úpravny vody pod 
Olbrichem. V souvislosti s první etapou výstavby nového sídliště 



byly vyhloubeny 3 nové studny v lokalitě Střelnice a poté 
v 80. letech v souvislosti s druhou etapou výstavby nového 
sídliště další 4 podzemní vrty v Hamru. Od té doby až do 
současnosti byl postupně vybudován obecní vodovod, na který se 
může napojit až 96 % obyvatel naší obce, ovšem zdroje vody pro 
tento vodovod jsou stále ty samé vrty vybudované před 
40 - 50 lety v souvislosti se sídlištěm. Zásadním problémem je, že 
na katastru naší obce nejsou známy žádné lokality s vydatnějším 
zdrojem podzemní vody v řádu alespoň několika vteřinových 
litrů. V 90. letech se připravoval projekt na přivedení podzemní 
vody ze sousedního Medového Újezdu, který se však nikdy 
nezrealizoval a v tuto chvíli ho považuji za „mrtvý“. 
V posledních letech v souvislosti s klimatickými změnami na celé 
planetě dochází k poklesu podzemních vod a tyto jednotlivé 
lokální zdroje vody se ukázaly být do budoucna jako velmi 
nestabilní. Celorepublikově se proto v současné době spíše 
přechází na centralizované zdroje vod, budování skupinových 
vodovodů, jejich vzájemné propojování a rozvádění do dalších 
oblastí. Podobný projekt připravuje i Vodohospodářské sdružení 
Rokycanska, které zásobuje vodou z brdské oblasti obce od 
Strašic přes Rokycany až po Litohlavy a Svojkovice. ZO proto 
rozhodlo, že se o tuto záležitost budeme více zajímat a v případě 
technické a ekonomické proveditelnosti by mohl být skupinový 
vodovod přivedený i do naší obce. Je nutné zdůraznit, že zatím 
není nic definitivně rozhodnuto a že se jedná o dlouhodobější 
záležitost, avšak chceme činit postupné kroky k tomu, aby mohla 
být v budoucnu pokud možno zrealizována. Pro naši obec by to 
zajistilo stabilní zdroj kvalitní pitné vody na dlouhá léta dopředu. 
 
Dalším bodem programu bylo hospodaření příspěvkové 
organizace ZŠ a MŠ a schválení rozpočtu pro letošní rok. 
Hospodaření školy a školky bylo pochopitelně také ovlivněno 
epidemií koronaviru, kdy v důsledku opakovaného omezení 
prezenční výuky byly výnosy ze školného, za kroužky či za 
stravné v jídelně nižší, na druhou stranu se zase uspořily některé 
náklady, např. za vytápění budov. Ekonomicky toto období škola 
ustála dobře, přebytek ve výši 150 tis. Kč byl převeden do 
rezervního fondu pro použití v dalších letech. Stejně tak nebylo 
nijak ohroženo plynulé čerpání přidělených dotací, z navýšených 
prostředků od státu byly zakoupeny nové tablety pro distanční 
výuku. Byla rovněž odsouhlasena inventarizační zpráva majetku, 
odepsány některé nedobytné pohledávky za stravné ve školní 
jídelně a schválen vyrovnaný rozpočet pro letošní rok. Dále jsme 
projednali podání některých žádostí o dotace a schválili výsledky 
inventarizace obecního majetku za rok 2020. Na návrh kulturního 
výboru byly rozděleny dotace místním organizacím a spolkům 
v rekordní výši 700 tis. Kč, kdy jsme se rozhodli mimo jiné 
podpořit výstavbu plynové kotelny v budově Sokolovny (namísto 
stávající ještě stále uhelné) a nové oplocení areálu fotbalového 
hřiště. S drobnějšími příspěvky jsme nezapomněli ani na 
charitativní a sociální organizace v našem okrese. Na závěr jsme 
ještě schválili smlouvu o zřízení věcného břemene pro ČEZ na 
uložení elektrického kabelu do obecního pozemku a po několika 
interpelacích z řad přítomných zastupitelů jsem mohl jednání 
krátce před 9 hodinou večerní ukončit. 
 
Červnové zasedání ZO se již konalo v původně plánovaném 
řádném termínu dne 28.6.2021. Na toto jednání přece jenom 
nějací občané přišli, takže se na začátku diskutovalo 
např. o uhynulé labuti na rybníku a o škodlivosti jejich 
dokrmování obecně, o štěkání psů, o problémech s tlakem vody 
v jedné obecní bytovce, o nebezpečném chování dětí v různých 
částech obce, o odvozu odpadků atd. Na některé z připomínek 
mohl bezprostředně zareagovat i přítomný velitel Městské policie 
Mýto Bc. Aubrecht, který hned v rámci dalšího bodu jednání 
seznámil přítomné s činností městské policie za uplynulý rok. 
Přednesená zpráva je v plném znění otištěna i v tomto Zpravodaji. 
Projednávala se také čím dál víc neúnosná situace na parkovišti 
mezi školou a hasičskou zbrojnicí v ranních hodinách, které svojí 
kapacitou nemůže zároveň uspokojit pedagogy, rodiče přivážející 
své děti ke škole autem (každý den je jich prý více než 20) 

a majitele okolních nemovitostí, kteří se zde naučili parkovat 
místo toho, aby si svými auty zajížděli na svůj pozemek (jak to 
koneckonců předpokládá i zákon). Bylo proto dohodnuto, že od 
září se zde pomocí úpravy dopravního značení změní režim tak, 
že mezi 7 a 8 hodinou ranní ve dnech školního vyučování zde 
bude umožněno parkovat pouze vozidlům, jejichž uživatelé 
přijíždějí do školy či hasičské zbrojnice. Všechna ostatní vozidla 
zde v tuto dobu parkovat nesmí. Tento režim bude Městská 
policie Mýto kontrolovat a jeho porušení také pokutovat. Prosím 
proto všechny (především majitele okolních domů), aby tuto 
novou skutečnost vzali na vědomí a svá vozidla ve dnech 
školního vyučování opravdu odstavovali výhradně na svých 
pozemcích. Dále byl připomínkován opětovný nešvar v podobě 
posedávání a popíjení alkoholických nápojů na autobusové 
zastávce (především ve směru na Rokycany) v souvislosti se 
znovuzprovozněním okolních stánků, což je obecní vyhláškou 
zakázáno. I na toto se městská policie zaměří. 
 
Dalším důležitým bodem červnového ZO byly informace 
o provozování tepelného hospodářství v novém sídlišti, 
resp. ohledně jeho ukončení. O této problematice jsem psal 
obsáhlý článek do loňského letního čísla Zpravodaje. Centrální 
vytápění bytovek bylo po 46 letech fyzicky ukončeno ke dni 
27.5.2021, kdy se odpojila poslední bytovka č.p. 291 (předtím se 
v průběhu května odpojily ještě bytovky č.p. 24-25 
a č.p. 121-122), ostatní bytovky se po výstavbě vlastních zdrojů 
tepla odpojovaly postupně již v uplynulých letech. V tuto chvíli 
probíhá spousta činností týkající se technického a 
administrativního uzavření oblasti tepelného hospodářství 
(demontáže zařízení, převod odběrných míst elektřiny, plynu 
a vody, předání pronajatých prostorů zpět obci apod.). Byla 
rovněž spočítána poslední kalkulace ceny tepla za leden až květen 
pro tři letos připojené bytovky, které se určitě nemusejí obávat 
nějak výrazně přemrštěného vyúčtování. Po dohodě v ZO část 
nákladů nakonec uhradila obec, takže konečná fakturovaná cena 
tepla nepřekročí 800,- Kč/GJ vč. DPH. V následujících měsících 
se bude řešit další využití uvolněných budov a zařízení, některá 
z nich plánujeme zbourat (např. komín v novém sídlišti z důvodu 
bezpečnosti i estetiky vzhledu obce a starou kotelnu naproti OÚ 
z důvodu možnosti rozšíření parkovacích míst i na základě 
žádosti obyvatel bytovky č.p. 4, kteří se chystají svůj dům opravit 
a zateplit), do budovy nové kotelny se naopak přesune zázemí 
obecní pracovní čety. Jsem rád, že celá tato nesnadná „operace“ 
proběhla v klidu a bez větších potíží (věřte, že ne ve všech 
městech a obcích, kde rovněž centrální vytápění končilo, to 
proběhlo tak bezproblémově jako u nás), a doufám, že budou 
obyvatelé sídliště s vlastními kotelnami v suterénech domů, pro 
které se většinově sami rozhodli, dlouhodobě spokojeni. Děkuji 
zároveň společnosti POLYTEZA (později TEBYT-FM) za 
spolupráci a bezproblémové provozování obecní kotelny po celou 
dobu jejího fungování. 
 
V rámci dalšího bodu jednání ZO jsme se věnovali přijetí 
některých obdržených dotací, a to na provoz pečovatelské služby, 
na zateplení bytovky č.p. 291, na činnost Městské policie Mýto, 
na vybavení pro hasiče a na mimořádné odměny pro pracovníky 
v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 
v celkové výši téměř 1,5 mil. Kč. Na základě výběrových řízení 
jsme schválili uzavření smluv o dílo na 2 významné letošní 
investiční akce, a to na kompletní rekonstrukci bytovky č.p. 96 
v ceně přesahující 10 mil. Kč a na opravu dešťové kanalizace 
v areálu Sokolovny za téměř 2 mil. Kč. Odsouhlasili jsme také 
podání žádosti o dotaci na opravu povrchu fotbalového hřiště. 
Poté následoval blok ekonomických záležitostí, kdy jsme se 
nejprve zabývali závěrečným účtem hospodaření obce za rok 
2020. I přes určitý pokles obecních příjmů (i když nakonec nebyl 
tak velký, jak někteří předpovídali) se nám podařilo zrealizovat 
následující investice: demolice bytového domu  v části obce 
Na Rudě, nákup dopravního automobilu pro hasiče, nákup 
3 prodejních stánků v centru obce, nákup nové sekačky na trávu, 
rekonstrukce posledního nebytového prostoru ve zdravotním 



středisku, zřízení elektrického vytápění na OÚ a v bytovce č.p. 46 
v souvislosti s ukončením centrálního vytápění a zpracování 
několika projektových dokumentací pro realizaci v následujících 
letech. Rozpočet nakonec skončil jako přebytkový a obec se nám 
podařilo udržet nezadluženou. Trochu méně optimismu však 
nabízí pohled na letošní hospodaření za 1. čtvrtletí, kde je pokles 
daňových příjmů již citelnější a ze strany státu se letos nepočítá 
s žádnými kompenzačními mechanismy. Odsouhlasili jsme 
rovněž první změnu letošního rozpočtu. Dále jsme schválili 
pořadníky na obecní byty pro následující rok a v rámci 
majetkoprávních záležitostí jsme se věnovali směně pozemků 
v centru obce a výkupu pozemku pod komunikací v chatové 

oblasti naproti pizzerii, kde chataři obec požádali o možnost 
připojení na obecní vodovod a kanalizaci. Na závěr jsme ještě 
navýšili dotaci pro místní Tělovýchovnou jednotu, aby mohla 
dokončit nové oplocení fotbalového hřiště, a s finančním 
příspěvkem jsme nezapomněli ani na moravské obce, které byly 
zasaženy ničivým tornádem. Po několika interpelacích ze strany 
zastupitelů byl program jednání vyčerpán, proto jsem všem 
popřál pěkné prožití léta a dovolených, pokud možno bez větších 
omezení, a jednání krátce před 10 hodinou večerní ukončil. 
 

Ing. Lukáš Fišer, starosta obce 

 
 

Stav vodohospodářského majetku obce v roce 2020 
 
Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 12.4.2021 zabývalo 
stavem vodohospodářského majetku obce v roce 2020. 
V loňském roce probíhala na vodovodech a kanalizacích pouze 
běžná údržba, řešily se 2 poruchy na vodovodu před hasičárnou 
a na Těškovské a byl osazen nový ovládací sloupek čerpací 
stanice kanalizace u Pomníku po jeho kompletním zničení při 
autonehodě. Velký problém opakovaně nastal na technologii 
ČOV, kde byla zcela vyřazena z provozu její aktivační nádrž 
s živými bakteriemi poté, co došlo k neoprávněnému vypuštění 
neznámé látky do kanalizace vždy v nočních hodinách. Tyto 
mimořádné události zapříčinily při čištění odpadních vod velké 
technické problémy a způsobily provozovateli i nemalou finanční 
škodu. Tato záležitost je i nadále v šetření a v případě zjištění 
viníka bude uplatněn adekvátní postih. V této souvislosti je třeba 
upozornit na to, že každý producent odpadních vod (jak z řad 
občanů, tak firem) má s provozovatelem vodohospodářského 
majetku uzavřenou příslušnou smlouvu odkazující na kanalizační 
řád, který přesně specifikuje, co lze do kanalizace vypouštět a co 
nikoliv. Vypuštění jakýchkoliv jiných látek, které v těchto 
dokumentech nejsou uvedeny, je hrubým porušením této 
smlouvy, porušením zákona a v konečném důsledku může být 
kvalifikováno i jako trestný čin obecného ohrožení v oblasti 
životního prostředí. Opravdu není možné do kanalizace vypouštět 
cokoliv, co může na vodohospodářských zařízeních a vodních 
tocích způsobit závažné škody. 
 
Zastupitelé byli rovněž seznámeni se zásadními změnami, které 
nastaly u provozovatele našeho vodohospodářského majetku 
firmy REVOS Rokycany s.r.o. Tato společnost má od září 2020 
nového majitele, kterým se stalo Vodohospodářské sdružení 
Rokycanska (sdružení měst a obcí Rokycany, Hrádek, Strašice, 
Mirošov, Dobřív, Kamenný Újezd, Litohlavy a Svojkovice), byl 
jmenován nový jednatel a kompletně se obměnil i celý 
management firmy. 
 

 
 

Jeden ze stávajících vodovodních vrtů na Střelnici 
 

Dále se zastupitelstvo věnovalo seznamu investic v této oblasti 
pro letošní rok. Původně jsme měli v plánu regenerovat stávající 
již zastaralé vodovodní vrty v Hamru a na Střelnici a navýšit 
jejich kapacitu. Vodohospodářské sdružení Rokycanska však obci 
nabídlo jinou variantu, a to napojení na společný skupinový 
vodovod, jehož zdroje vody se nacházejí v Chráněné krajinné 
oblasti Brdy (bývalý vojenský újezd) v okolí Padrťských rybníků. 
Tato voda má nepoměrně vyšší kvalitu oproti našim stávajícím 
lokálním vrtům a tyto zdroje mají rovněž dostatečnou kapacitu na 
to, aby mohly zásobovat i naší obec. V této záležitosti budou 
probíhat další jednání jednak ohledně technických možností 
prodloužení skupinového vodovodu do naší obce, který 
v současné době končí v sousedních Svojkovicích, a jednak 
ohledně cenových podmínek tak, aby budoucí výše vodného 
zůstala v naší obci na přijatelné úrovni. V každém případě se však 
jedná o velmi zásadní záležitost, na které chceme dále pracovat, 
neboť jde o unikátní a historickou možnost vyřešit jednou pro 
vždy kvalitu vody a její dostatek pro celou naší obec v době, kdy 
malé lokální zdroje postupně v důsledku klimatických změn 
vysychají a vody v nich ubývá. 
 
Dále máme v roce 2021 v plánu realizovat následující akce: 
• řešení vodovodní přípojky k bytovce č.p. 46 (malý tlak), 
• výběrové řízení na zhotovitele 2. etapy rekonstrukce 

kanalizace v Chejlavech, 
• zpracování projektové dokumentace na výměnu kanalizace 

v zatáčce pod ZŠ, 
• zpracování projektové dokumentace na kompletní 

rekonstrukci ČOV, 
• zmapování a zakreslení zbytku kanalizační sítě v obci. 
 
Cena vodného a stočného pro letošní rok byla schválena již na 
prosincovém jednání zastupitelstva dne 14.12.2020. Provozovatel 
předložil obci několik variant kalkulací možné ceny, které v sobě 
zahrnovaly především očekávanou míru inflace a dále 
procentuální navýšení mezd zaměstnanců s ohledem na zákonné 
zvýšení minimální a zaručené mzdy. Aby bylo navýšení ceny 
alespoň trochu kompenzováno, bylo přistoupeno ke snížení výše 
kalkulovaného nájemného z 800 tis. Kč na 750 tis. Kč, které bude 
přiděleno do Fondu obnovy vodovodů a kanalizací v souladu 
s plněním zákonných požadavků. Cena vodného a stočného pro 
rok 2021 vzrostla o 4,08 Kč/m3 vč. DPH oproti ceně, která platila 
pro měsíce květen - prosinec 2020 z důvodu poklesu sazby DPH 
z 15 % na 10 %. Oproti ceně platné v měsících leden - duben 
2020 činí nárůst pouze 0,46 Kč/m3 vč. DPH, oproti ceně platné 
v roce 2019 jde o navýšení o 1,93 Kč/m3 vč. DPH. I tak se cena 
vody v naší obci stále drží na úrovni pod celorepublikovým 
průměrem. Platná cena vodného a stočného pro rok 2021 je tak 
následující: 
• vodné: 47,80 Kč včetně DPH / m3 
• stočné: 35,79 Kč včetně DPH / m3 
• CELKEM: 83,59 Kč včetně DPH / m3 
 

Ing. Lukáš Fišer, starosta obce 



Zpráva o činnosti Městské policie Mýto za rok 2020 
 

Bezpečnostní situaci v obci 
Holoubkov lze hodnotit jako 
dlouhodobě stabilizovanou. Od 
posledního hodnocení MP 
Mýto řešila případ 
poškozeného plotu u stavby 
(rekonstrukce) rodinného domu 
při hlavní silnici, pachatelé byli 
vypátrání a vyřešeni 
v přestupkovém řízení. 
I v tomto případě strážníkům 
pomohly záznamy 
z kamerového systému 

a informace od občanů. V době především začátku pandemie 
Covid-19 spolupracovala MP Mýto intenzivně s obvodní 
lékařkou na kontrole dodržování karantény, zde byla spolupráce 
a vzájemná informovanost na výborné úrovni, jak se sama paní 
doktorka vyjádřila, následně prakticky kontrola na základě 
informací od občanů probíhá namátkově i nadále. Dále MP Mýto 
ve spolupráci se starostou obce řešila případ poškození lodě na 
místním rybníku, pachatel byl zjištěn, došlo k náhradě škody ve 
výši 3.000,- Kč a k důrazné domluvě osobě přestupce. V několika 
případech jsme řešili volný pohyb psů, včetně zjištění jejich 
majitelů, což asi ve dvou případech nebylo možné, zřejmě někdo 
pejsky vyhodil a ujel, ale vždy se nám podařilo nalezence 
tzv. udat novým majitelům, abychom je nemuseli umisťovat do 
útulků, což je pro obec velice ekonomicky nákladné, v ostatních 
případech jsme pejsky vrátili majitelům, které se nám podařilo 
vypátrat většinou dobrou spoluprací s obecním úřadem a s občany 
Holoubkova. V průběhu roku došlo ke krádeži slunečníku 
v areálu restaurace „Na Růžku“, i díky vytěžení kamerového 
systému byl PČR případ objasněn. Koncem roku jsme řešili 
pokus krádeže plynových kotlů v bytovém domě č.p. 121-122, 
čemuž se díky bedlivosti a pozornosti občanů podařilo zabránit, 
pachatelé sice nebyli zjištěni, ale kotle nebyly odcizeny, o něž 
měli bezpochyby zloději zájem, vzhledem ke zjištěným 
poznatkům na místě činu. 
 
Musím s potěšením konstatovat, že ubyl počet nesmyslných 
a někdy až nenávistných oznámení, týkajících se sousedských 

vztahů, typu, že sousedovi štěká pes, jeho zeleň přerůstá na můj 
pozemek apod., i když několik případů jsme řešili, jsem rád, že 
v mnohých případech nejde o protiprávní jednání, ale spíše 
o osobní antipatie mezi občany. Měli jsme několik udání na 
nedodržování karantény, ale nahlášené informace se nepotvrdily. 
V květnu došlo ke vloupání do zaparkovaného osobního vozidla 
na místním parkovišti, kdy byly odcizeny doklady poškozeného 
a nářadí ve výši cca. 44.000,- Kč, zde se společně s policisty PČR 
domníváme, že se jedná o tzv. „nájezd“ pachatelů, neboť 
k obdobným případům, došlo v několika okolních obcích, 
policistům byly poskytnuty kamerové záznamy a na případech se 
intenzivně pracuje. Pravidelně MP Mýto provádí činnost 
v ranních hodinách u základní školy od doby, kdy žáci opět chodí 
na prezenční výuku, kontroluje nesprávné parkování v obci, které 
se také určitě zlepšilo, a provádí klasickou běžnou činnost MP. 
V dohledné době po ukončení stavby na hlavní silnici v Mýtě se 
chceme zaměřit na kontrolu vjezdů kamionů do obce vzhledem 
k tomu, že poslední rozsudek v soudním sporu je ten, že kamiony 
do obce nesmí mimo odůvodněné případy (vjezd do firem apod.). 
Chtěl bych vyzdvihnout spolupráci MP s místní základní školou, 
jak s paní ředitelkou, tak i s pedagogickým sborem, např. s paní 
učitelkou Šopejstalovou, nejen pokud je potřeba udělat s dětmi 
besedy k prevenci v dopravě, volnému pohybu, šikaně a dalším 
sociálně-patologickým jevům, ale i na úseku dopravy v ranních 
hodinách u školy, i za pochopení, kdy jsme nemohli být ráno 
u školy každý den vzhledem ke staveništi v Mýtě přímo před 
místní školou, kde byla situace skutečně pro děti nebezpečná. 
Snažíme se díky panu starostovi řešit i parkoviště a jeho využití 
u místní školy v ranních hodinách zabudováním příslušných 
dopravních značek, což je v řešení, o situaci je informována i paní 
ředitelka školy. Důvodem je bezpečnost dětí a zklidnění dopravní 
situace, protože plno rodičů vozí své děti do školy a nemají místo 
kde děti vysadit, otáčí se různě při odjezdu apod. Podařilo se 
odstranit již několik vraků z obce, což je někdy právně složité 
a komplikované, ale dosud jsme se s vedením obce i s tímto 
problémem dokázali vypořádat. 
 

Bc. Josef Aubrecht, velitel MP Mýto 

 
 

Celosvětová akce Ukliďme svět - 18.9.2021 
 

Celosvětový úklidový den 18. září se kvapem 
blíží! Český svaz ochránců přírody vybízí 
dobrovolníky, aby si své úklidy zaregistrovali 
už nyní. V registraci na stránce 
www.uklidmesvet.cz si totiž mohou požádat 
o pytle a rukavice, kterých je omezené 
množství. Žádanka o materiál k úklidu končí 
1. září! Začátkem srpna znovu přišel čas 
vyhlásit podzimní pokračování české verze 
celosvětové kampaně „Ukliďme svět“. Letos 

půjde již o 28. ročník! A je vidět, že tato mezinárodní akce se 
pevně uchytila v povědomí českých ochránců přírody i dalších 
dobrovolníků z řad veřejnosti. Navíc s nemalým podílem žáků 
základních, ale i mateřských škol. „Jen tento rok bylo k dnešnímu 
dni po Česku zorganizováno přes 396 úklidových akcí. Na úklidu 
se podílelo na 11.400 dobrovolníků a doufáme, že s podzimním 
termínem toto číslo výrazně vzroste,“ říká Veronika Andrlová, 
která v Českém svazu ochránců přírody pracuje jako 
koordinátorka kampaně. Do kampaně se po celé České republice 
může zapojit kdokoliv, a to buď zorganizováním vlastní akce, 
anebo účastí na akci vyhlášené v okolí. Pokud si chtějí lidé 
organizovat akci sami, je zapotřebí, aby se přihlásili 

prostřednictvím webového formuláře na 
www.uklidmesvet.cz. Ochránci přírody 
úklidové akce podpoří pytli a rukavicemi 
a jejich detaily zveřejní na internetových 
stránkách a aktualizované „úklidové“ 
mapě. Tu mohou využít další 
dobrovolníci, kteří budou hledat 
organizované úklidy ve svém okolí. A stejně jako vždy, i na 
podzim budou úklidy provázet tematické soutěže, které budou 
zpestřením celé kampaně. Lidé budou mít za úkol posílat 
fotografie či videa. Podrobnosti o soutěžích budou ochránci 
přírody pravidelně zveřejňovat na stránkách 
www.uklidmesvet.cz. „Máme radost, že se akce každým rokem 
rozrůstá a děkujeme všem dobrovolníkům za účast i propagaci 
kampaně. Bez nich by to opravdu nešlo,“ říká na závěr Veronika 
Andrlová. 
 
Kontakt: Veronika Andrlová, tel.: 773 198 015, info@csop.cz 
 
Ukliďme svět v roce 2021 podporují: Ministerstvo životního 
prostředí, Hlavní město Praha, ALPINE PRO, DPD CZ, DB 
Schenker. 

 
 



Projekt Jedu s dobou láká řidiče - seniory na polygon zdarma 
 

 
 
Víte, jak správně provést vyhýbací manévr nebo jak se vypořádat 
s přetáčivým a nedotáčivým smykem? Pokud patříte mezi aktivní 
řidiče nad 65 let, můžete si to vyzkoušet na nejbližším polygonu 
v rámci projektu Jedu s dobou. Ten díky svým organizátorům, 
jimiž jsou Autoklub ČR a Česká kancelář pojistitelů, přináší 
zdokonalovací kurzy řízení pro řidiče-seniory zcela zdarma. Jak 
takový řidičský trénink probíhá? Šestihodinový program zahrnuje 
teoretickou část, ve které se řidiči seznamují s novinkami 
v legislativě a zásadami bezpečné jízdy. Navazující praktická část 
na polygonu umožňuje řidičům vyzkoušet si zvládnutí krizových 
momentů a poznat chování vozidla v mezní situaci. Senioři tak 
vypilují správnou techniku zvládnutí smyku, vyhýbacího 
manévru či krizového brzdění - navíc v různých rychlostech a na 
různých površích. Součástí kurzu je také nácvik první pomoci 
pod vedením zdravotníků. O užitečnosti projektu svědčí ohlasy 
samotných řidičů. Jak vyplývá z dotazníků vyplňovaných na 
konci kurzu, takové školení by dalšímu řidiči doporučili 
absolutně všichni zúčastnění. „Spokojenost a přibývající pozitivní 
ohlasy účastníků svědčí o tom, že projekt je užitečný a trefili jsme 
se jím přesně do poptávky řidičů-seniorů. Byl o něj velký zájem,“ 
uvedl Jan Šťovíček, prezident Autoklubu ČR a předseda Asociace 
center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR. V průběhu roku 
2020 se v osmi centrech bezpečné jízdy, které jsou rozmístěny po 
celé České republice, uskutečnilo celkem 144 kurzů. 
 

 
 
Z projektu Jedu s dobou jsou nadšeni i jeho patroni. „Je to 
opravdu skvělé. Můžete si otestovat, jak váš vůz zvládat 
v krizových situacích. Pak člověk není překvapený na silnici,“ 
konstatoval po vlastní zkušenosti na polygonu u Příbrami herec 
Pavel Nový. „Za svoji závodní kariéru jsem za volantem prožil 
spoustu horkých momentů, ze kterých jsem si vždycky snažil vzít 
ponaučení,“ doplnil druhý patron, legendární dakarský závodník 

Karel Loprais. „Vyzkoušet si reakce vozidla na polygonu je jeden 
z nejlepších tréninků pro bezpečnou jízdu v silničním provozu. 
Neznám lepší recept!“ Bezplatné zdokonalovací kurzy řízení pro 
řidiče-seniory Jedu s dobou jsou nejen skvělým způsobem, jak 
zlepšit své řidičské schopnosti, ale navíc jsou zcela bez rizika - 
nikomu z účastníků nehrozí, že by byl kritizován nebo snad 
„přišel o papíry“. „To skutečně ne. Naší zásadou je individuální 
lidský přístup. Na věk se prostě nehledí! Naopak, ceníme si 
zkušeností,“ uzavírá Libor Budina, koordinátor projektu. 
 

 
 
O projektu Jedu s dobou 
Bezplatný vzdělávací program Jedu s dobou realizuje Asociace 
center pro zdokonalovací výcvik řidičů Autoklubu ČR. Finanční 
podporu projekt získal z Fondu zábrany škod. Termíny 
a přihlášky na kurzy najdete na 
http://www.jedusdobou.cz/terminy-a-rezervace/. 
 
• Zdarma pro řidiče nad 65 let 
• Dostupný na osmi polygonech v ČR (Ostrava, Třinec, Vysoké 

Mýto, Jihlava, Hradec Králové, Sosnová u České Lípy, 
Příbram, Most) 

• Absolventi mohou kurzem projít následující rok znovu 
• Poznání chování a limitů svého automobilu v praxi 
• Získání větší jistoty při řízení 
• Odhalení svých slabých a silných stránek 
• Doplnění znalostí z novinek v dopravních předpisech 
 
Teoretická část (doba trvání 2 hodiny) 
• Novinky v dopravních předpisech a jiné zajímavosti 
• Předcházení a řešení krizových situací 
• Fyzikální zákonitosti pohybu automobilu 
• Technický stav vozidla, pneumatiky 
• Činnost a význam elektronických systémů automobilu 
• Nové trendy v oblasti výbavy vozů 
• Řešení modelových situací formou diskuze 
 
Praktická část (doba trvání 3 hodiny) 
• Správná technika zvládnutí nedotáčivého nebo přetáčivého 

smyku 
• Správná technika vyhýbacího manévru 
• Krizové brzdění v různých rychlostech a na rozdílných 

površích (mokro, kluzko, sucho) 
• Jízda zatáčkou 
• Zdravověda s praktickou ukázkou 
 

 
 
 
 



Proměny Holoubkova ve 20. století - Celkové pohledy na obec 
 

  
Posledně jsme se věnovali Trhoni a dnes, jako už tradičně, se k tomu 
vrátíme, neboť se objevila další fakta. V listopadu 2020 jsme si 
museli všimnout, že mezi kmeny stromů tam na vrcholu prosvítá. 
Z druhé strany nejvyšší části jižního úpatí vznikla nová paseka, tak 
jsme se tam se švagrem vypravili. 

Při výstupu na hřeben se nám nyní otevřel pohled na vrch Praha 
s meteorologickou stanicí, která je vzdálena asi 10 km 
severozápadně od Rožmitálu a při pohledu z Trhoně ji vidíme 
vzdušnou čarou vzdálenou asi 13 km. 

 

 

Bylo zataženo, a tak jsme pro snímek při přiblížení 
zoomem dost dlouho čekali, zda sluníčko přece jen 
trochu vykoukne. Téměř se to podařilo. 

Předloni jsme si v letním Zpravodaji ukázali snímek zaměstnanců tehdy 
zdravotního střediska. Snímek ale nebyl dobré kvality a teď se nám v archivu 
objevil lepší. Paní Hana Šašková mně totiž přinesla množství fotografií 
z někdejšího archivu v Kovosvitu, dnes Weiler. Je tam množství výborných 
fotografií, hlavně od Vojtěcha Jonáka. Některé si právě teď ukážeme. 

 

Tento snímek je jeden z nejstarších v archivu, kdysi někdo odhadl jeho vznik rokem 1893. Ale dnes, když si snímek zvětšíme na obrazovce 
počítače, vidíme tam v zatáčce pod školou už vilu MUDr. Podroužka z roku 1899 a dokonce i na protější straně zatáčky domy Plundrichů 
a Maříků. Vznik této fotografie odpovídá spíše roku, řekněme, 1905. Bělohlávkovic hospoda je skryta za jakýmsi vyšším domem, to bude 
jistě tam, kde Bělohlávkovi měli ve sklepě chladírnu, a ten dům koncem 20. let vyhořel. Na jeho místě stojí dům Davídků. Také cesty do 
Chejlav vedou různými směry, což je pro nás dnes nepochopitelné. Zřejmě po zániku statku U Braunů, poté, co tyto pozemky získal pan 
ministr Marek, byla tato místa upravena jinak. 



 

Vpravdě historický snímek, velmi cenný, nám ukazuje to, co už dnes vidět nemůžeme. Jednotlivé domy na Okrouhlici jsou vidět všechny, je 
rok 1973 a vysoký jeřáb právě začíná stavět osmipodlažní panelák č.p. 4 a 5. Podle budovy nádraží poznáme, odkud byl snímek asi pořízen, 
a jistě i po přiblížení zoomem, takže nás perspektiva trochu zavádí a jakoby se nám zdá, že hotel stojí téměř naproti škole. 

 

Toto jsou 80. léta. Zdravotní středisko už stojí, dům Cíglerových i hotel jsou ještě ve staré podobě. Také na místě dnešního domu 
Vondráškových jsou ještě původní stavby. 

  
Zajímavý snímek ze 70. nebo možná 
80. let. Ukazuje střední část obce 
s Okrouhlicí 

Také zajímavý snímek, vidíme dvůr statku Škubalů-Langů a pohled do dvora hotelu. Hlavně 
vidíme část obce Chejlavy, kde ještě stály pouze ty předválečné domy a řada Na Broumovně, jinak 
nahoře na bývalé Davídkovic parcele stály domy Dongresů, Řežných, Kotršálů, Tenglerů a Jirsů 

 
Foto: archiv, Vojtěch Jonák, Jan Vonásek 
Zpracoval: Jindřich Maxa, kronikář obce 



Okénko Základní a mateřské školy v Holoubkově 
 

Vážení spoluobčané, 
 
dovolte mi, abych Vás 
prostřednictvím stránek 
Holoubkovského zpravodaje 
opět informovala o životě naší 
školy a školky. Letošní školní 
rok poznamenala, tak jako život 
nás všech, epidemie a s ní 
spojená opatření. Vzhledem 
k epidemiologické situaci jsme 
se již v rámci plánování nového 
školního roku intenzivně 

zaměřili na případné znovuuzavření provozu. Proběhl nákup další 
potřebné techniky z prostředků, které uvolnilo MŠMT (v našem 
případě se jednalo o 120.000,- Kč), ve škole jsme vybudovali 
systém virtuální učebny google classroom - pro všechny žáky 
jsme založili g-mailové účty pod školní doménou a naučili je 
s prostředím virtuální učebny pracovat tak, aby při případném 
dalším přechodu na distanční způsob práce výuka plynule 
navázala. V září jsme svolali mimořádné třídní schůzky pro 
rodiče, na kterých jsme je podrobně seznámili se způsobem 
fungování distanční výuky a jednotlivých jejích nástrojů. 
Vytvořili jsme si podrobný přehled o situaci v jednotlivých 
rodinách - připojení wifi, potřeba zapůjčení techniky apod. 
Připravili jsme systém online hodin, konzultací a prostoru pro 
samostatnou i skupinovou práci a odevzdávání zadaných prací 
v rámci virtuálních učeben. Jednotliví vyučující se na začátku 
školního roku zaměřili na opakování a procvičování učiva, 
zmapování situace u jednotlivých žáků ohledně jeho zvládnutí 
a nastavení individuálních plánů pro další výuku. Při přechodu na 
online výuku žáci a rodiče dostávali informace k výuce 
prostřednictvím týdenních plánů - online učebna, g-mail, web 
školy. Ve spojení s rodiči jsme byli přes mailovou a telefonickou 
komunikaci, konala se pravidelná online setkání pro rodiče. 
Zařazovali jsme kombinaci přímých online hodin, skupinové 
práce v online prostředí a práce samostatné, v rozvrhu každé třídy 
byly pravidelné skupinové i individuální konzultace. Zapůjčili 
jsme do rodin chybějící techniku (tablety). Spolupráce s rodinami 
žáků byla v naprosté většině případů perfektní, velmi si toho 
vážíme a plně si uvědomujeme, jak náročná pro vaše rodiny tato 
doba byla, a i nadále je. Pro žáky se jako jednoznačně nejvíc 
zatěžující ukázala absence sociálních kontaktů. Také pro 
vyučující i asistentky byl tento způsob práce velmi pracovně 
i časově náročný. Zvládaly však celou situaci výborně. Velmi si 
vážíme oceňující zpětné vazby ze strany rodičů našich žáků. 
 
Letní provoz školky probíhal 3 týdny - první dva červencové 
a poslední srpnový. Prioritním tématem pro naši školku je rozvoj 
čtenářské a matematické pregramotnosti, environmentální 
výchovy, kvalitní diagnostika, diagnostika nadání v předškolním 
věku včetně následné práce s nadanými dětmi i s dětmi se 
specifickými potřebami k učení. Od 16. srpna se ve škole konal 
příměstský tábor s přírodovědným zaměřením pro nadané děti. 
 
Pokračujeme v projektech Ovoce do škol a Mléko pro evropské 
školy, jsme zapojeni v rámci budování vztahu rodina - škola - do 
projektu Rodiče vítáni. Dostali jsme dotaci na podporu výuky 
plavání, která plně pokryla náklady na dopravu. Realizovali jsme 
dotaci v rámci programu Šablony II. v celkové výši 1.065.324,- 
Kč (členění ŠD 136 024,- Kč - ICT, stáže, akce pro děti, ZŠ 
497.356,- Kč - 0,5 úvazku školní asistentky, akce pro žáky, kluby 
čtenářské gramotnosti a zábavné logiky, DVPP, MŠ 
431.944,- Kč - 0,4 úvazku školní asistentky, ICT), dotace bude 
ukončena k 30.9.2021. Nově jsme získali dotaci v rámci 
programu Šablony III.  v celkové výši 598.318,- Kč (členění MŠ 
278.964,- Kč - školní asistent 0,6 úvazku, projektové dny, ZŠ 
319.354,- Kč - školní asistent 0,5 úvazku, nákup tabletů a rozvoj 

ICT, párová výuka, projektové dny), realizace výstupů začne 
k 1.9.2021. Spolupracujeme s nadací Kellner family - Pomáháme 
školám k úspěchu - rozvoj čtenářské gramotnosti žáků školy. 
Aktuálně získaná podpora je ve výši 79.000,- Kč, projekt bude 
pokračovat ještě následující dva školní roky. 
 
1. třída MŠ - Motýlci 

 
 
2. třída MŠ - Berušky 

 
 
3. třída MŠ - Včeličky 

 



1. třída ZŠ 

 
 
2. třída ZŠ 

 
 
3. třída ZŠ 

 
 
4. třída ZŠ 

 
5. třída ZŠ 

 
 
 
Školní družina 

 
 
 
Školní rok 2020/2021 

 
 
 
Chtěla bych vám všem jménem kolektivu základní a mateřské 
školy, školní družiny i jídelny a jménem všech našich dětí popřát 
především pevné zdraví a poděkovat za vaši přízeň a podporu, 
rodičům a prarodičům našich žáků pak za velikou ochotu a práci, 
kterou odváděli v rámci „výuky na dálku“. 
 

Mgr. Iveta Vodičková, ředitelka školy 
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NABÍZÍME:
   6 týdnů dovolené
   příspěvek na dovolenou  
   14 000 Kč
   zákonné výsluhové nároky,  
   odchodné
   možnost uplatnění u útvarů  
   pořádkové, dopravní 
   a cizinecké policie

POŽADAVKY PRO PŘIJETÍ:
   občanství České republiky
   věk nad 18 let
   střední vzdělání s maturitní  
   zkouškou
   fyzická, zdravotní a osobnostní 
   způsobilost
   bezúhonnost
   

   STABILITA    JISTOTA    DLOUHODOBÁ PERSPEKTIVA  
STÁLÝ RŮST SLUŽEBNÍHO PŘÍJMU    KARIÉRNÍ POSTUP

// //
//

110 000 Kč
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

POVOLÁNÍ,

SMYSL
MÁKTERÉ

PLZEŇSKÝ KRAJ
krpp.nabor@pcr.cz

PO ROCE

JISTÝ SLUŽEBNÍ PŘÍJEM
30 000 Kč

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
PLZEŇSKÉHO KRAJE

 602 642 297


