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Obecní úřad informuje
Webové stránky obce jsou k dispozici na adrese
www.obecholoubkov.cz.

aše obec se v lednu zapojila do projektu na sběr
autolékárniček, které již nevyhovují současným předpisům, ale
obvazy a sterilní materiály se stále mohou použít. V rámci
celého projektu, který pořádala Základní škola ve Spáleném
Poříčí, se vybralo celkem 1.101 autolékárniček, které byly
předány paní Běle Gran Jen en, prezidentce hnutí tonožka, a
generálu Miroslavu Žižkovi, zá tupci Armády ČR, kteří zajistili
jejich převoz pro další využití do válkou postiženého
Afghánistánu. Všem, kteří se na akci podíleli, děkujeme.

Pokračuje stavba dvou největších investičních akcí letošního
roku. V rámci dostavby Domu s pečovatelskou službou jsou již
téměř hotovy 4 nové půdní byty včetně instalace kuchyní a
dalších zařizovacích předmětů a dokončuje se ocelová
konstrukce pro venkovní výtah. V průběhu července se bude
instalovat výtahová kabina včetně kleněného oplá tění
konstrukce a dokončovat poj ovací chodby k výtahu. Kolaudace
je naplánovaná na srpen.

Téměř dokončena je také výstavba chodníku na hrázi rybníka.
Je položena zámková dlažba o azeno zábradlí a nyní se provádí
dokončovací práce spočívající v úpravě prostranství před
"Pomníkem padlých" a terénní úpravy kolem chodníku. Pro
dokončení akce je stanoven termín 30. června a poté bude
následovat kolaudace. O několik dní později bude dokončeno
také veřejné osvětlení v této části obce, které se realizuje
v rámci přeložky sítě nízkého napětí firmou ČEZ Distribuce.

O letních prázdninách budou realizovány stavebni úpravy
v mateřské školce. Vzhledem k zájmu rodičů o umístění svých
dětí do místní MŠ jsme se rozhodli navýšit kapacitu školky z 55
na 60 dětí, čímž budeme moci v příštím školním roce uspokojit
všechny žadatele z Holoubkova. Kvůli tomu však musíme podle
požadavku hygieny upravit sociální zařízení u třídy ve spodní
části budovy. Další navyšování kapacity v ak již není
z prostorových důvodů možné.

Velká změna na podzim nastane na obecním úřadě. Dlouholetá
pracovnice p. Grimmová odchází do důchodu a účetní OÚ
p. Zajíčková přejde na její pracovní mí to. Z toho důvodu bylo
vypsáno výběrové řízení na obsazení pozice účetní, do kterého
se přihlásilo 10 uchazečů. Výběr bude proveden do druhé
poloviny června.

Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 21.3.20 II odsouhlasilo
ceny vodného a stočného pro letošní rok. Za I m3 vody tak letos
zaplatíme 39,04 Kč a za kubík stočného 19,48 Kč (redukované
stočné 10 Kč). Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

V sobotu 14.5. se na obecním úřadě uskutečnilo tradiční vítání
nově narozených občánků v roce 20 10 a setkání
s mnohonásobnými dárci krve. Do naší obce jsme tak přivítali
15 nových občánků, kteří si po zápisu do kroniky odnesli kromě
květiny a malého dárku také finanční příspěvek, a poděkovali
jsme 5 dlouholetým dárcům krve. Fotografie z této akce jsou
k dispozici na internetových stránkách obce.

Výbor kultury ve spolupráci s místními zájmovými
organizacemi uspořádal dvě velmi povedené akce. 3004. se na
hasičském cvičišti u kutečnil Slet a pálení čarodějnic spojený
s opékáním špekáčků a 28.5. se pro změnu na fotbalovém hřišti
konaly oslavy Dne dětí. Obě akce byly perfektně připravené, za
což patří všem organizátorům velké poděkování. Fotografie
z obou akcí jsou vystaveny na internetových stránkách obce.

Zastupitelstvo obce se na svém dalším jednání sejde v pondělí
27.6. od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecniho úřadu.
Hlavním bodem jednání bude projednání závěrečného účtu
hospodaření za rok 20 IO.

Občané mohou i nadále předkládat nabídky na koupi obecního
bytu č. I v č.p. 197 ve starém sídlišti. Vzhledem k tomu, že při
prvním zveřejnění neobdržela obec žádnou nabídku, snížilo
zastupitelstvo minimální nabídkovou cenu na 466.947,- Kč.
Termín k předkládání nabídek je stanoven do 24.6. do 9:00
hodin tak, aby mohla být nabídka projednána na červnovém
zastupitelstvu.

Trampolína na dětském hřišti u základní školy musela být znovu
demontována a definitivně dána mimo provoz z důvodu
poškození podobně jako v loňském roce, neboť opět byla
úmyslně poškozena. Nová trampolína vloni vydržela v provozu
pouhých 6 týdnů, letos po opravě, která stála 6.000,- Kč, cca 2
měsíce. Vzhledem k tomu, že nehodláme riskovat možnost
úrazu dětí na tomto zařízení ani plýtvat obecními prostředky za
opakované opravy, nezbylo nám, než přistoupit k tomuto
radikálnímu opatření. Bohužel tak všechny děti doplácí na
nezodpovědnost a hloupost několika jedinců.

INZERCE
Takhle dopadla trampolína

ve škole po 2 měsících
používání.

Prodám pěkný tavební pozemek v klidné
přírodní lokalitě blízko lesa - 15 min od
Prahy. KomplemI zasíťovánl a přístupové
cesty. Další informace na tel. 734 366 366,
mail: mybay@seznam.cz.

tavební pozemky Levín u Berouna
s výměrami od 550 m2. Všechny IS.
Krásný výhled do okolí. Výborná dopravní
dostupnost, 15 min do Prahy. Skvělé ceny
financování v nabídce. Lokalita
zkolaudována k výstavbě. Prohlídky a
další informace na tel. 605 114 114,
www.rkevropa.cz.



Informace z jednání zastupitelstva a dalších orgánů obce
Od posledního vydání Holoubkovského zpravodaje se zastupitelstvo obce (ZO) sešlo na 2 svých jednáních. Obě byla poměrně dlouhá

s velkým počtem projednávaných bodů. Hlavní bod zasedání, které se konalo 21.3.20 II, se týkal provozování našeho vodohospodářského majetku
Firmou REVOS Rokycany. Tento bod je na jednání ZO pravidelně zařazován na začátku každého roku v souvislosti se stanovením ceny vodného a
stočného. Obecně si myslím, že se v současné době jedná o nejpalčivější problematiku v rámci celé obce. Jednak z hlediska problémů, které se
v minulosti neřešily (a pokud ano, tak dost diletantsky), a jednak z hlediska objemu finančních prostředků, které budou potřeba na to, aby se tyto
nedostatky odstranily. Při projednávání tohoto bodu jsem zažíval takové malé déja vu, neboť ve stejné situaci byla obec před 4 lety, ovšem nikoliv
v oblasti vodohospodářského majetku, ale v oblasti obecních bytů. Tato oblast se podařila v průběhu minulého volebního období minimálně
stabilizovat, a to samé nás u vodovodů a kanalizací čeká nyní. Základem úspěchu je všechny problémy identifikovat, Finančně ohodnotit a stanovit
jasnou trajektorii a postup, jak je řešit a odstraňovat.

Prvním a základním problémem je, že obec ani REVOS nerná k dispozici kvalitní a přesné mapové podklady, kudy vlastně vodovodní a
kanalizační řády vůbec vedou. Z toho důvodu jsem firmě REVOS uložil do konce roku toto napravit, a proto jste si již mohli všimnout, že čas od
času po obci jezdí velká cisterna, která do kanálů lije jakousi barevnou vodu. Toto je jeden z nejjednodušších, nejlevnějších, ale zároveň
nejefektivnějších nástrojů k tomu, jak zjistit přesný průběh vedení jednotlivých řádů. Dalším nástrojem, který bude využit, je monitoring řádů zevnitř
pomocí speciální kamery, která zároveň zjistí technický stav potrubí včetně všech přípojek. Z toho, co popisuji, je na první pohled vidět, že je to
záležitost pracná, nákladná a zdlouhavá, nicméně udělat se musí. Na základě zjištčných výsledků bude kromě aktualizace některých důležitých
dokumentů (majetková a provozní evidence, provozní řády jednotlivých objektů, plán rozvoje a plán Financování obnovy vodovodů a kanalizací, a
konečně i samotný územní plán obce) připraven i operativní plán oprav vodohospodářského majetku v příštích letech. Monitoring řádů přinese ještě
další efekty, které se možná některým občanům nebudou líbit. Jeho výsledky se totiž porovnají s evidencí plátců vodného a stočného a jakékoliv
zjištěné "na černo" zbudované přípojky budou důsledně postihovány. Stejně tak bude majitel nemovitosti vyzván k okamžité nápravě v případě, že
se zjistí, že odvod splaškových vod není zaústěn do veřejné kanalizace, ale jde do tzv. "volné výustě", ať už to bude potok, rybník, příkop či volný
terén. Další pro někoho nemilou věcí bude návrh na zrušení v současnosti vybíraného tzv. "redukovaného stočného" pro majitele nemovitostí
připojených na kanalizaci přes septik. Není žádný ekonomický, technický, právní ani faktický důvod k tomu, aby jeden majitel nemovitosti napojený
do kanalizace "napřímo" platil stočné v plné výši a jeho soused připojený přes septik platil jen čtvrtinovou či poloviční cenu. Zavedením férových
podmínek pro všechny vybere obec dodatečné pro tředky, které bude moci investoval do tolik potřebných rekonstrukcí vodovodů a kanalizací.
Tímto tedy vyzývám všechny majitele nemovitostí, aby ve vlastním zájmu v průběhu letošního roku prověřili: I) pokud odebírají vodu z veřejného
vodovodu, zda mají uzavřenou řádnou smlouvu s firmou REVOS a platí vodné, 2) jakým způsobem likvidují splašky ze vé nemovitosti, zda je
nevypouští do nějaké volné výusti, je-li technicky možné se napojit na veřejnou kanalizaci, a v případě, že jsou na kanalizaci napojeni (ať UL
"napřímo " nebo přes septik), zda mají uzavřenou řádnou smlouvu s Firmou REVO a platí stočné (ať už "plné" či "redukované"). V případě
jakýchkoliv nejasností či sporných případů doporučuji, aby majitel nernovitosti přišel zkonzultovat jeho konkrétní případ buď na obecní úřad nebo
přímo do ídla firmy REVOS v Rokycanech.

Co se týká samotné ceny vodného a stočného (V+S) pro rok 20 II, přistoupili jsme k mírnému nárůstu v součtu cca o 2,80 Kč za m3. JiL
dávno neplatí, že voda v Holoubkově je iroko daleko nejdražší. aopak tím, ze jsme v minulých letech přistupovali jen k velmi pozvolnému nárůstu
ceny V+ , zatímco okolní města a obce byly razantnější, dostali jsme se nyní výší ceny spíše k podprůměru. Je také potřeba si uvědomit, že cena
vody se odvíjí od konkrétních podmínek pro její výrobu a zpětné přečištěni, které j ou obec od obce jiné. My v Holoubkově máme tu smůlu, že naše
vodní zdroje v Hamru jsou umí těny v zá adě na nejnižším místě našeho katastru, takže stojí poměrně dost penčz tuto vodu dostat jcnom do
vodojemu za "Zámečkem", natož pak do nejvyš ích pater bytovek v novém sídlišti. tejně tak geografické podmínky si vynutily, že na kanalizační
rozvodné síti musíme mít 5 čerpacích tanie, které odpadní vody vždy přečerpávají do místa, odkud poté gravitačně dotečou až na čističku. To
všechno stojí nemalé peníze, které mu í někdo zaplatit. avíc cena vody, kterou v ouča nosti každý z nás platí, pokrývá pouze provozní náklady a
nejnutnější opravy, jakákoliv větší investice v této obla ti je hrazena z rozpočtu obce. a zastupitelstvu jsme proto chválili i nčjaká technická
opatření, která povedou k racionalizaci nákladů na výrobu vody.

Kromě tohoto hlavního bodu j rne projednávali i další důležité záležitosti. Poměrně obšírně jsme e věnovali investiční akci Chodník na
hrázi rybníka včetně související rekonstrukce veřejného osvětlení a opravy kanalizace "U Pomníku". Kontroverzní diskuze se rozvinula ohledně
povrchu tohoto chodníku, kdy stavební výbor a zhotovitel akce prosazoval a falt, zatímco technický dozor a nakonec i většina zastupitclů prosadila
zámkovou dlažbu. Schválili jsme také hospodaření příspěvkové organizace Základní a mateřské školy za rok 20 IO, její rozpočet pro rok 20 II a
uzavření smlouvy na tzv. "výjimku ' z počtu žáků na zbytek školního roku 20 I0120 II. Projednávalo e také podání žádo tí o některé dotace. Letos
asi nejvýznamnější bude ta na generální opravu hasičské cisterny ve výši 700 tis. Kč. Naše jednotka Dli používá k zásahům cisternu s nádrží na
vodu o objemu 8200 litrů, které jsou v celém okrese Rokycany pouze dvě. Pravdou ovšem je, že oprava bude tát minimálnč dvakrát tolik, takže
zbytek bude muset obec doplatit ze svého rozpočtu. Dále jsme řešili několik majetkoprávních záležitostí, poskytli jsme finanční příspěvky některým
potřebným organizacím působící v našem okolí (rokycanská nemocnice, záchranná služba, ochránci přírody, zdravotně postižení apod.) a schválili
jsme také nová pravidla pro poskytování příspěvků zájmovým organizacím působící v naší obci.

Další jednání ZO se konalo 16.5.20 I I, které se musím přiznat bylo zatím pro mě nejnáročnější na jcho přípravu. Jako hlavní bod e totiž
projednávalo provozování tepelného hospodářství v obci firmou POL YTEZA včetně žádosti dvou bytových domů v novém sídlišti o odpojení od
centrální obecní kotelny a vybudování vlastních domovních plynových kotelen v uterénech obou domů. Pro přípravu projednávání tohoto bodu bylo
zpracováno několik odborných materiálů, absolvoval jsem řadu jednání jak sPOL YTEZOU, tak se zástupci jednotlivých bytových domů, tak se
všemi dohromady. Nakonec po zvážení všech souvislo tí ZO rozhodlo, že žadatelům po splnění určitých podmínek umožní se od obecní kotelny
odpojit a centrální zdroj tepla bude rekonstruovat pro zbývající připojené domy. Dalším důležitým bodem, který jsme však zatím pouze spíše
"naťukli", bylo stanovení dalšího vývoje kolem obecních bytů. Po Domě s pečovatelskou službou, Rudě a starém ídlišti, které se řešily v minulém
volebním období, při "ly na řadu bytové domy na novém sídlišti. ZO rozhodlo, že budou zpracovány 3 možné varianty budoucího vývoje (nedělat nic
a provádět postupné opravy domů do výše vybraného nájemného, zvýšit nájemné a s pomocí úvěrů domy komplexně opravit a zateplil, nebo
jednotlivé byty prodat současným nájemníkům) a po prázdninách bude s nájemníky vyvoláno jednání včetně provedení průzkumu, ke které variantě
se kloní. Podle výsledku bude následně rozhodnuto dál. V rámci tohoto bodu se také schvalovaly nové pořadníky na byty pro letošní rok.

Mimo těchto dvou hlavních bodů se projednávaly i jiné záležitosti. Podle nově schválených pravidel j me dle návrhu Výboru pro školství,
kulturu a zájmové organizace rozdělili příspčvky z rozpočtu obce na činnost všech zájmových organizací, které v Holoubkově působí a které
o příspěvek požádaly. Zabývali jsme se také ekonomickými záležitostmi, kterými bylo hospodaření obce za rok 20 IO, za I. čtvrtletí 20 II a první
změna letošního rozpočtu. Ten je zatím přebytkový, což se ovšem ve druhé polovině roku změní, nebot' začnou nabíhat faktury za investice, které
provádíme (DPS, hráz rybníka). Vzhledem k tomu, že peníze z desetimilionové dotace na dostavbu DPS dostaneme zpětně, až bude všechno hotové,
zaplacené a zkontrolované, bude druhá polovina letošního roku Finančně dost náročná. Dále jsme, ostatně jako na každém zastupitelstvu v poslední
době, řešili několik majetkoprávních záležitostí, mimo jiné převod části bývalé Sklenohut'ské silnice v úseku od hřbitova k dálnici. Tato silnice byla
v roce 1993 přerušena výstavbou dálnice D5 aje zajímavé, že do nynějška ji nikdo nebyl schopen majetkově vypořádat. V rámci bodu "Různé" jsme
také schválili podání žádosti o dotaci na pořízení komunální techniky pro úklid chodníků, místních komunikací a veřejných prostranství a zadali
projektovou dokumentaci na prodloužení obecního vodovodu v části obce "Na Rudě".

Ing. Lukáš Fišer, starosta obce



Občerstvení zajištěno.

Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, okres Rokycany, příspěvková organizace

Vás srdečně zve na

u příležitosti 125. výročí založení školy v Holoubkově

ve čtvrtek 23. 6. 2011 v 17,00 hodin

na zahradě základní školy

K problematice obnovy Holoubkovského rybníka
Vážení spoluobčané,

v dnešním mém příspěvku mi dovolte několik reakcí, či informací k otázkám rybníka v obci a dění kolem jeho revitaIizace. Tento problém
již dlouhou dobu obcí tzv. hýbe a jeho vyřešení je jednou z hlavních priorit obec. Všichni víme, že náš rybníkjc od ncparnčti ústřední dominantou
naší obce a bez rybníka si lze naši obec asi jen těžko představit. Proto nám holoubečákům není a ncmůže být lhostejný jeho stav. S obavami jsme
proto v nedávné minulosti sledovali stále se horšící technický stav jeho hráze a neustále se prohlubující zabahňování a zhoršující se stav kvality vody
v něm. Již dlouhodobě se snažíme tuto složitou problematiku našeho rybníka řešit a vrátit jej do stavu jak jsme náš rybník znali v minulosti.
Abychom jej mohli plně užívat v denním životě v obci tak, jak jsme byli v naší obci zvyklí a nadále využívat výhod této velké vodní plochy přímo
v obci jak pro naše obyvatele, tak turisty a návštěvníky naší obce. Přestože dnes už rybník není majetkem obce, jeho význam pro naši obec se
nezměnil a proto obec dělá z pochopitelných důvodů vše proto, aby se náš rybník obnovil a jeho stav se zlepšil. Obec proto v minulosti i
v současnosti podnikla a podniká řadu kroků k zabezpečení tohoto úkolu. Intenzivně se touto otázkou zabýváme od r. 2002, kdy obec po řadě
neúspěšných jednáních i mj. snaze získat rybník zpět do majetku obce vedla ve věci i soudní spor. Nejprve jako hlavní a po té jako vedlejší účastník
tohoto sporu S hlavním cílem dosáhnout provedení generální opravy hráze a komunikace na ní, neboť stav zde již byl postupně neúnosný zejména
s ohledem na provoz na této komunikaci. Bohužel ani po cca 6 letérn soudním sporu se toto nevyřešilo. K posunu došlo až po nástupu nového vedení
Plzeňského kraje, kdy se podařilo situaci zejména kolem hráze rybníka tzv. rozhýbat určitou trojdohodou mezi krajem, vlastníkem rybníka a obcí. I
když tato dohoda se rodila postupně a nelehce při řadě jednání a vzájemných kompromisech. Dobrá věc se nakonec podařila a výsledek můžete vidět
v praxi neboť náročná oprava hráze rybníka je v těchto dnech dokončována a bude předána do plného užívání veřejnosti. Že to byla stavba velmi
náročná, jste konec konců mohli posoudit sami při její realizaci zejména v loňském roce. Pochopitelně i její průběh přinesl řadu problémů do života
obce, cožj te tzv. také zažili, ovšem výsledek jistě stojí za to. Pro ilustraci o náročnosti této akce snad několik čísel. Od hráze rybníka muselo být
odiěžcno 28 tis. m3 bahna z vrstvy o mocnosti i více jak 5m, což jste také prakticky viděli. Bahno bylo zatím umístčno do dalšího prostoru rybníka a
přilehlých prostor. Celkové finanční společné náklady akce I Iráz dosáhnou téměř 30 mil. Kč. Podíl nákladů obce l Ioloubkov na vybudování nového
chodníku na hrázi, nového veřejného osvětlení a dalších souvislých pracích bude činit cca 2,3 mil. Kč. Ostatní náklady nese v drtivé většině Plzeňský
kraj a část majitel rybníka.

Tolik tedy k hrázi, která je dncs již vyřešena a tím i jeden z hlavních problémů kolem rybníka. Je tedy vyřešena I. etapa problému - hráz a
její technický stav. Nyní zbývá k řešení další náročná etapa a tím je vlastní revitalizace koryta rybníka a výstavba nových rybničních zařízení -
nového čapu a bezpečnostního přelivu. Tato akce a etapa jižje plně v režii majitele rybníka. Její uskutečnční a rozsah závisí zejména na tom, zda se
podaří získat na akci dotaci z příslušného titulu, o což se majitel rybníka intenzivně snaží. Práce na této II. etapě již byly z části zahájeny demolicí
starého bezpečnostního přelivu stavidel a vybagrováním prostoru pro nový čap tzv. požerák. Jsou také prováděny speciálním bagrem přípravné
bagrovací práce k zajištění postupného vysoušení zabahněného dna rybníka prováděním melioračních spár a překládkou bahna, aby dno co nejvíce
vysychalo a odbahnění bylo vůbec technicky proveditelné. Tyto práce mají pochopitelně negativní vliv na Slav koryta Holoubkovského potoka a
Lamanického rybníka v Hamru, což bude muset být také následně řešeno. Pro představu jen z koryta rybníka by mělo být vyvezeno 180 tis. m3
bahna, což je asi 20 tis. automobilů TATRA a původní prostor jeho vodní plochy musí zůstat zachován v původní výměře, tedy cca IS ha. Výjezd
aut z koryta rybnika bude v prostoru" a ostrůvku". Tyto a další nutné práce v souvislosti s revitalizací rybníka budou mít pochopitelně hlavně
v době jejich realizace negativní dopad zejména na životní prostředí v obci, cožje s ohledem na rozsah a podmínky akce v celku logické. Je třeba se
na to dostatečně připravit a přijímat opatření k co největší eliminaci těchto vlivů. Toto pochopitelně děláme a dělat budeme a věříme ve vaše
pochopení a vstřícný přístup. Nebude to opravdu jednoduché, ale vidina opět komplexně opraveného a čistého rybníka v naší obci jistě za to stojí.
Obec a její obecní úřad již na podporu a uskutečnění tohoto záměru již v minulosti, současnosti aj istě i v nejbližší budoucnosti udělal, dělá a udělá
mnohé, aby se tento problém podařilo zdárně vyřešit ke spokojenosti co největší části našich občanů. Věříme proto ve vaši podporu a pochopení.
Došlo m.j. např. ke směně a převodu některých pozemků dotčených plánovanou rekonstrukcí rybníka, dále bezplatnému pronájmu některých



obecních pozemků jako zařízení staveniště tím, že po ukončení prací tyto budou uvedeny do původního stavu. Jedná se např. o diskutovaný
pozemek pod hasičským cvičištěm pozemky ,Na ostrůvku", některé pozemky na březích Holoubkovského potoka apod.

Dalším poměrně často diskutovaným problémem je fakt, že v rámci přípravných prací opravy rybníka na opakovanou žádost jeho majitele,
byly zjeho břehů odstraněny v jeho režii vesměs náletové křoviny a stromy, které by ve velké většině bránily zdárnému průběhu prací a obnově
rybníka jednak do původního ve většině zmenšeného zaneseného koryta rybníka kam e tyto dřeviny rozrostly. Dále také náhradě vodní plochy,

která ubyla z původní výměry např. rozšířením původní hráze rybníka. Toto je možné jen
v mí tech, kde to lze a pozemek je součástí pozemkové parcely rybníka p.p. 58/1.
V neposlední řadě řada těchto dřevin již byla ve špatném stavu a výhledově by bylo nutné
tyto odstranit, což by při plném rybníce bylo velmi obtížné nebo nernožné. Proto byly tyto
dřeviny z čá ti odstraněny v rámci přípravných prací m.j. i z některých přilehlých obecních
pozemků např. ,Na ostrůvku" a "V břízkách" na Celuloze. Je třeba také uvést, že tyto
práce obec neplatila a částečně ušetřila finanční prostředky do budoucna, kdy by musela
tyto práce provést ve vlastní režii. Firma, která tyto práce prováděla také zdarma, pro obec
provedla odstranění rozsáhlé obecní meziskládky větví v prostoru u Titlů. Za tyto práce
obec v minulosti platila. Tolik jenom rámcově k těmto také veřejností diskutovaným
problémům. Jinak vlastní práce byly projednány a podloženy příslušnými rozhodnutími ve
věci dle zákonných předpisů a norem. V rámci vydání rozhodnutí ke káceni obecní úřad
využil také vého práva v tomto správním řízení a uložil majiteli rybníka po ukončení prací
maximálně do r. 2015 provést náhradní výsadbu minimálně 100 ks stromů na dotčených
parcelách s cílem obnovy zeleně kolem revitalizovaného rybníka.

Tolik jenom rámcově na vysvětleno u k některým diskutovaným problém m kolem rybníka. Pro další vývoj ve věci nyní bude rozhodující,
zda se majiteli rybníka podaří získat na akcí příslušnou dotaci, neboť rozsah zbývajících prací a z toho vyplývající náklady jsou ještě obrovské a akce
tohoto rozsahu se v pod tatě bez dotace nedá realizovat, Dovolte mi konstatovat, že ze strany obce má tato akce prioritu aje všestranně podporována
z pochopitelných a již také rámcově uvedených některých důvodů. Věříme proto v podporu i pochopení vás našich spoluobčanů, aby se nám
společnými ilami podařilo provést tuto náročnou a limitující akci pro naši obec do zdárného konce. Aby Holoubkov byl zase Holoubkovem s naším
pěkným rybníkem, který vždy byl a ji tě zase bude lákavou dominantou naší obce se v emi přínosy jeho existence v obci, jak jsme byli v minulo ti
zvyklí. S vaší podporou a pochopením a podporou i příslušných orgánů se nám to ji tě společně podaří zdárně realizovat ve prospěch celé obce a
jejich občanů. Z naší strany jsme proto udělali maximum a proto věříme ve zdar tohoto díla.

Miroslav Vild, místo tarosta obce

115. výročí knihovnictví v Holoubkově
V letošním roce slaví knihovnictví v Holoubkově ll51eté výročí. Začalo to v roce 1896, kdy byl v obci založen Spolek vojenských

vysloužilců pro Holoubkov a okolí. Z darů občanů nejen holoubkovských si spolek zřídil knihovnu, kterou zveřejnil. Jméno knihovníka bohužel není
známo. Ve stejném roce je v obci založena Občanská beseda a při ní byla zřízena knihovna. Na první valné hromadě, která se konala 28. června
1896, byl zvolen za knihovníka obuvník Václav Blomer. V letech 1897 - 1905 vykonával funkci knihovníka soustružník Václav Poch, v letech 1906
- 1908 Václav Pacák a v letech 1909 - 1913 výpravčí Adolf Dohnal. V letech 1914 - 1918 zastavila Občanská be eda činnost, protože období světové
války zastihlo většinu funkcionářů na některé z front. 17. března roku 1920 se Spolek vojenských vysloužilců rozešel a svoji knihovnu věnoval ,obci
Holoubecké". V roce 1919 už byla Občanská beseda zase v plné činnosti stejně jako veřejná spolková knihovna, ve které byla až do března roku
1931 knihovnicí Leontina Federová. Po rozejiti se se polkem vojenských vysloužilců měla knihovnu jen Občanská be eda, která v té době čítala
600 svazků. Obec přidala do léto knihovny knihy, které jí darovali vojenští vysloužilci, takže místní čtenáři získali slušný výběr knih. 15. března
1931 se rozešla Občanská beseda a spolková veřejná knihovna byla předána "obci Holoubkovu' k dalšímu veřejnému používání. Knihovníkem se
stal řídící učitel Alois Janoušek. Knihovna byla umístěna v jedné místnosti obecního domku č.p. 93. Alois Janoušek vykonával funkci knihovníka do
konce roku 1940. Po něm se stal knihovníkem Václav Kopenec (1941-1980).

V roce 1968 se knihovna přestěhovala z obecního domku do nové budovy Místního národního výboru. Po Václavu Kopencovi převzal
funkci knihovníka Antonín Hora (1981-1987). Knihovna se přestěhovala z I. poschodí budovy MNV do tří místností v přízemí. V letech 1988 - 1991
byl kninovníkem Ladislav Drchal. V polovině února roku 1992 se stěhovala knihovna do prostor v Domu služeb. Od začátku roku e v knihovně
vystřídaly dvě knihovnice Hana Nováková a Miluše Tichotová. To už byla knihovna středisková. Od druhé poloviny roku 1993 se stala knihovnicí
(vedoucí střediskové knihovny) Eva Frýdová ze Zbiroha, manželka spisovatele a dramatika Emila Frýdy. 10. září 1993 byla středisková knihovna
přestěhována do budovy nynějšího Obecního úřadu, kde slouží holoubkovským čtenářům dodnes.

V roce 1920 měla knihovna Občan ké besedy cca 600 svazků. V současné době má místní knihovna celkem 9 126 ks knih. Příspěvek pro
registrovaného čtenáře činí 40,- Kč za rok, pro děti 20,- Kč a pro důchodce a studenty 30,- Kč za rok. Knihovnice Marie Kaprasová vedla knihovnu
od 2.4.1999 do 30.9.2004. V roce 200 I knihovna zpracovala projekt Zpřístupnění katalogu místní knihovny v Holoubkově čtenářům v elektronické
podobě a propojení knihovny k informační síti Internet. Byla přidělena dotace ve výši 80 000,- Kč. Knihovna byla vybavena počítačem a internetem.
14.2.2002 bylo zahájeno vkládání knihovního fondu do PC, včetně oprava balení knih. V r. 2004 pokračuje vkládání knihovního fondu do PC
v programu Lanius - celkem bylo vloženo do počítače 5 430 knih. Od r. 1999 po nástupu knihovnice Marie Kaprasové, je přírůstkový seznam veden
bez chyb a plynule navazuje na přírůstkový seznam, vedený v elektronické podobě. V době od 15. do 30.11.2004 byla provedena společně s
pracovníky Městské knihovny v Rokycanech vůbec první revize knihovního fondu v Místní knihovně Holoubkov. 4.1.2006 byl slavnostně spuštěný
plně automatizovaný výpůjční provoz. Po odchodu paní Marie Kaprasové z důvodu nemoci nastoupila do knihovny 1.7.2005 Zdeňka Plundrichová,
která zde pracovala do 31.8.2008. Dne 1.9.2008 se stala knihovnicí Daniela Pechová.

Knihovna má k dispozici I počítač pro veřejnost, který je napojen na internet. Tato služba je zdarma. Ve dnech 18. a 25.3.2009 byly v naší
knihovně provedeny exkurze žáků Z Holoubkov počtu 48 žáků. Poté se přihlásilo do naší knihovny 8 nových čtenářů. V průběhu roku 2009
zap ala knihovnice do počítače I 240 knih, které nebyly dosud počítačově zpracovány. V září 2009 Obecní úřad Holoubkově zakoupil nový
počítačový program Claviu ,aby mohla být provedena inventura pomocí počítače. Inventura proběhla ve dnech 19. - 22.10.2009. Při inventuře bylo
zrevidováno 7 794 svazků. 21 nezvěstných svazků bylo vyřazeno z evidence. V roce 20 I O byly knihovnicí Danielou Pechovou do počítače zapsány
knihy, které byly dosud uloženy ve kladu. Jedná o I 359 knih. Tímto je veškerý knihovní fond počítačově zpracován. 24. března 20 II byla tradičně
provedena exkurze ze Základní školy v Holoubkově. Celkem se zúčastnilo 45 žáků.

S využitím podkladů Antonína Hory a Véry Zieglerové zpracovala Daniela Pechová
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