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Obecní úřad informuje

Webové stránky jsou
www.obecholoubkov.cz.

k dispozici na adrese

V pátek 9. října bylo v obci otevřeno Dětské hřiště u
základní školy za hojné účasti dětí a veřejnosti. Věříme, že
bude dobře a dlouho sloužit dětem a žádáme Vá o
bezpodmínečné dodržování provozního řádu tohoto zařízení.
Děkujeme.

Ve dnech 10. - 12. října se v rámci oslav 630 let obce
v za edací místnosti OÚ uskutečnila výstava z historie naší
obce, kde byly k nahlédnutí mj. i obecní kroniky a další
důležité dokumenty z historie obce. Výstavu zhlédlo více jak
to na ich obyvatel a byla dobrým a vhodným připomenutím

naší hístorie. V těchto dnech byla též otevřena Síň tradic obce
v suterénu DPS v zámečku, kde je stálá expozice historie
obce.

V sobotu 14. listopadu 2009 od 15:00 hodin se v zasedací
místnosti OÚ uskuteční divadlo pro děti "Pohádka o
Popelce" . Vystoupí soubor .Dráček" z Blovic, který na
oslavách 630 let obce zde sehrál pohádku "Tři prasátka".

V pátek 20. listopadu se uskuteční "Den otevřených dveří"
spojený s výstavou z historie školství v naší obci v budově
Základní a Mateřské školy i kolní družiny. Akce se koná u
příležitosti 120. výročí otevření nové budovy školy, 60 let
mateřské školy a 30 let školní družiny v obci.

V pátek 4. pro ince se odpoledne od 15:00 hodin uskuteční
"Mikulášská diskotéka" pro děti spojená s Mikulášskou
nadílkou. Akce se koná v sále jídelny Weiler. Večer se pak od
20:00 koná .Mikulášská" pro dospělé.

V neděli 13. pro ince od 15:00 se v sále jídelny Weiler
uskuteční již tradiční "Vánoční dílny" ve spolupráci se Z ,
M a D. Proběhnou zde ukázky rukodělných prací a vánoční
vazby květin i dalšího materiálu.

Rubrika starosty

V pondělí 14. prosince od 18:00 hodin proběhne zasedání
zastupitelstva obce v za edací místností OÚ. Zastupitelstvo
obce mimo jiné projedná hospodaření za 3. čtvrtletí 2009, stav
na úseku odpadového hospodářství obce včetně stanovení
poplatku na r. 2010 i zajištění inventarizace majetku obce
k 31.12.2009.

V úterý 22. pro ince se od 17:00 hodin na parkovišti u
Nákupního střediska uskuteční 2. ročník akce "Zpívání u
Vánočního stromu". a akci vystoupí děti z naší základní a
mateřské školy.

a základě tížnosti na přeplněné autobusové spoje
z Holoubkova v pracovních dnech před sedmou hodinou ranní
oznamujeme občanům, že od 5. října je posílen autobusový
spoj v úseku Holoubkov - Rokycany. Byl zaveden další spoj
na této trase s odjezdem z Iloloubkova v 6:35 hodin a
příjezdem do Rokycan v 6:48 hodin. Autobus se po stejné
trase vrací hned zpět v pracovní dny s odjezdem z Rokycan
v 6:50 hodin a příjezdem do Holoubkova v 7:03 hodin.
Autobusové spojení z Holoubkova do Rokycan je tedy
v inkriminované době 6:30 až 7:00hodin zajištěno
následujícími odjezdy autobu li z Holoubkova: 6:35 hod
(Č AD), 6:46 hod (AD Hrouda), 6:51 hod (Č AD).

Poděkování.

Před 20 lety 20. listopadu 1989 zachránil náš poluobčan pan
Jaromír Jašek, spolu se vou ženou 3 mladé životy. Tehdy
jedenáctiletý a dva třinácti letí kluci šli na led. Ten e pod nimi
prolomil a nebýt pana Jaška , tak by se utopili. Spolu se svou
ženou e o mé 2 yny postarali tak, že se ani nenachladili.
Třetí šel domu. Přesto, že byl pan Ja ek po operaci, tak
neváhal a šel jim pomoci. Za to jim děkuje rodina Celinova

Vážení spoluobčané,
v mém dnešním příspěvku mi dovolte několik poznámek či poznatků ze života naší obce v nedávných týdnech

či měsících. V závěru měsíce srpna jsme polečně všichni oslavili 630 let naVíobce a 90 let organizované tělovýchovy.
Věřím, že hlavní akce k oslavě těchto výročí v naší obci, které proběhly o posledním prázdninovém víkendu se Vám
všem líbily a dobře jste se pobavili. Snažili jsme se Vám zde nabídnout různo t a pe trost ukázek a činností z oblasti
zábavy i denního života. Doufám, že se nám to podařilo a dovolte mi poděkovat všem, kteří e na přípravě a zdárném
průběhu těchto akcí podíleli. V podobných akcích budeme pokračovat i v budoucnu a věřím, že ku spokojenosti široké
veřejnosti.



Další neméně důležitou oblastí života v naší obci je oblast investiční výstavby. Se základní strukturou letošních
investic budete seznámeni v dalším článku tohoto zpravodaje. Chtěl bych zde pouze uvést, že se snažíme s finančními
prostředky obce maximálně hospodařit, což se nám vyplácí, neboť přes složitost současného období s ohledem na
dopady hospodářské krize i do rozpočtů obcí je naše obec j iž téměř 4 roky bez dluhů. Můžeme si dovolit i v období krize
realizovat potřebné investiční akce v obci. Snažíme se i získávat dotace na realizaci akcí. Této činnosti věnujeme
značné úsilí, čas i prostředky, ale je to však zde mírně a slušně řečeno složité. Takže nezbývá než doufat, že uspějeme,
neboť je řada akcí, které při dnešních cenách nejde bez dotace realizovat. V současném období máme již opakovaně
podány tři žádosti o dotace do Regionálního operačního programu na potřebné akce v obci a další připravujeme i do
dalších oblastí a dotačních titulů. Mnohdy si však připadáme jako bájný Sisyfos s obrovským kamenem, neboť zejména
byrokracie je zde strašná mnohdy nelogická i rozumně neodůvodnitelná. Věříme však, že i zde se blýskne na lepší časy.

V současnosti firma Strabag dokončuje hlavní letošní investiční akci, kterou je výstavba nové komunikace a
obytné zóny s propojením na Těškovskou silnici v části obce Chejlavy. Předána do užívání veřejností bude v závěru
měsíce listopadu. Bude tak vyřešen letitý problém v této čá ti obce zejména s ohledem na její dostupnost a napojení na
komunikační systém v obci. Dokončeny jsou již i plánované investice na letošní rok u základní školy a to oprava
budovy školy a výstavba dlouho postrádaného dětského hřiště v naší obci. Věřím, že tyto investice budou dobře sloužit
zejména našim dětem. Na rok 20 1O připravujeme výměnu oken ve všech obecních bytech i další investice.

Dalším nemalým problémem, který komplikuje život v naší obci je stav Holoubkovského rybníka ajeho hráze,
zejména pak stav komunikace Plzeňského kraje na ní. Dále byla zahájená velká investiční akce Optimalizace trati
Zbiroh-Rokycany, což má pochopitelně dopady na život v obci. O řešeni těcbto problémů a postupu Vás budu
informovat v příštím čí le zpravodaje.

Miroslav Vild, tarosta obce

Obrázky výše: z oslav 630 let obce a 90 let tělovýchovy

Zhodnocení šipkového týmu Darts Club Holoubkov za rok 2008/2009

Sezona 2008/2009 pro nás byla v některých případech pod očekávání a v dalších případech milým
překvapením. V play-off tředočesko-berounské ligy pů obily dva naše týmy. Náš B-tým měl skvěle nakročeno do
finále ale po prvním nezdařeném zápase s týmem Šipkaři Litohlavy bylo velmi těžké srovnat v druhém utkání sérii a
rozdílem jednoho prohraného zápasu j me mohli bojovat už jen o 3. mí to. A-tým, který o postup do finále hrál s
papírově silnějším týmem Qýčepu Příbram, prohrál dle očekávání. O třetí místo se tedy setkali naše domácí družstva.
Tímto bych chtěl proné t gratulaci pro oba dva Holoubkov ké týmy za krásné 3. a 4. místo v středočesko-berounské
divizi.

Dále se náš B-tým do tal na MČR družstev které se konalo čtvrtým měsícem roku 2009 v Kulturním domě v
Hradci Králové. Zde bylo kvalifikováno 64 nejlepších družstev České republiky. Obsadili jsme po tvrdých bojích 33.
příčku při naší premiéře na takovémto turnaji.

Dalším a posledním překvapením byla reprezentace na Y eho nejmladšího člena Václava Přibyla na Mistrovství
Evropy a zároveň Mi trovství světa v chorvatském Zadaru. Malý Václav který byl čistě dotován rodiči, jelikož žáci v
ČR nedostávají žádné dotace na takovéto turnaje, předvedl skvělý výkon a myslím, že velice potěšil své rodiče
umístěním na 1. příčce Evropského šampionátu. Skvělá reprezentace ČR a malá obec Holoubkov má mistra Evropy v
elektronických šipkách do lSti let. Dva dny před ME se konalo iMistrov tví světa. V turnaji se objevili zástupci většiny
kontinentů. Náš malý borec suverénně procházel turnajem a dokázal ho zastavit až ruský reprezentant, který se stal po
tě ných soubojích Mistrem světa. Tudíž Holoubkov nemá pouze Mi tra Evropy, ale i Vícemistra věta 14ti letého
Václava Přibyla.



Tuto sezónu bych chtěl shrnout zprva menším zklamáním a za druhé obrovským překvapením, za které se
zasloužil "Vendy". Sezonu 2009/2010 nastupujeme do Západočeské šipkové soutěže. Prvním ročníkem startujeme v
nejnižší 3. lize kde jsme již po dvou odehraných zápasech favority. Jen tak dále, míříme k postupu do vyšší divize.

Závěrem bych chtěl poděkovat obci Holoubkov za dotace pro náš tým, Pavlu Janovskému, který vřele vyhoví s
otevírací dobou, abychom mohli odehrát naše ligové zápa y a rodičům malého Václava. A závěrem všem kteří
reprezentuj í šipkový tým Holoubkova.

Václav Fůrst ml.

Z historie obce

120 let budovy základní školy
V nové školní budově č. p. 14 se začalo vyučovat 1. září 1889. První škola v Holoubkově byla v domě č. p. 9.

Začátkem roku se podařilo pronajmout tento dům od pana Maxmiliána Hopfengartnera za roční nájem 130 zlatých a
opatřit školní nábytek pro dvě třídy. Škola v Holoubkově byla otevřena v neobvyklý čas 15.2. 1886. Řídícím učitelem
byl jmenován pan Antonín Sýkora ze Strašic. Do té doby chodily holoubkovské děti do školy v Mýtě. Začátkem roku
1891 podala místní školská rada žádost o povolení otevření třetí třídy. Žádost byla kladně vyřízena a od 2. září 1891
mohla být třetí třída otevřena. Od toho dne byla škola v Holoubkově trojtřídní.

V roce 1972 byla ukončena přestavba školy a 2. září 1972 byla slavnostně otevřena nově přestavěná budova
školy. S novým školním rokem byla poprvé v dějinách školy otevřena čtvrtá třída. Ve školním roce 1973 - 1974 je škola
organizována jako pěti třídní. Stává se tak poprvé v historii obce a holoubkovské školy. Ve školním roce 1976 - 1977 je
škola opět čtyřtřídní.

Do současné doby procházela budova školy nejrůznějšími úpravami a opravami výměna střešní krytiny,
hygienického zařízení, vybavení jednotlivých tříd výškově nastavitelnými lavicemi a židlemi. Během hlavních
prázdnin letošního roku 2009 byla vyměněna dřevěná okna za plastová. Následně byla celá budova školy vymalována.

Mgr. Dagmar Kořánová, ředitelka škaly
60 let mateřské školy
Mateřská škola v Holoubkově byla slavnostně otevřena 1.září 1949 v upravené vile JUDr. Josefa Hofinana č. p.

73. Zásluhu o vybudování této školy měl nejen tehdejší místní národní výbor, ale i ředitel školy Alois Hekner.
V prvním roce navštěvovalo mateřskou školu 30 dětí. První učitelkou byla paní Emilie Vildová ze sousedního

Medového Újezdu. Do 1. ledna 1950 spadala mateřská škola pod správu místní národní školy. Od 1. ledna 1950 byla
paní Emilie Vildová pověřena správou mateřské školy. Milana Jarošíková, vedoucí učitelka mateřské školy

30 let školní družiny
Činnost školní družiny byla poprvé zahájena ve školním roce 1979 - 1980 v budově základní školy. Jako

vychovatelka zde nastoupila slečna Alena Kynclová (nyní p. A. Kalousová). Během 30 let prošlo školní družinou 1282
dětí. S paníA. Kalousovou zde působilo 7 dalších vychovatelek a 1vychovatel.

V současné době využívá školní družina pro svou činnost vlastní prostory, které jsou umístěny v samostatné
budově naproti škole. Činnost školní družiny se ubírá několika směry. Hlavní činností je činnost pravidelná, která je
dána týdenní skladbou. Jde především o činnosti výtvarné, pracovní a pobyt venku spojený s pohybovými a
tělovýchovnými aktivitami. Dále jsou to příležitostné akce jako prezentace prací na veřejnosti, výlety, besedy a akce,
kterých se mohou zúčastnit nejen rodiče, ale i veřejnost. Družinové nocování má již desetiletou tradici. Školní družina
také vytváří předpoklady pro spontánní činnost dětí. Nabízí dětem širokou možnost činností (odpočinek, četba, hraní si,
kreslení, modelování). Aktivní odpočinek kompenzuje zátěž během vyučování. Příprava na vyučování je vedena
formou myslových a didaktických ber. Cílem výchovného působení je výchova ke zdravému životnímu stylu.

Milana Jarošlková, vedoucí učitelka mateřské školy

Na obrázcích výše: nové dětské hřiště u základní školy



PODĚKOVÁNí
K výše jmenovaným výročím dostala "kol ká zařízeni od svého zřizovatele krásné a hodnotné dárky:
ZŠ - nová plastová okna, vymalování celé budovy školy vybudování nového dětského hřiště.
MŠ - vybavení tříd novým nábytkem, podlahovými krytinami a koberci, vymalováni celé budovy mateřské školy.
ŠD - nové vchodové dveře.
ŠJ - zakoupení potřebného zařízení.
Děkuji za tato rozhodnutí panu starostovi, oběma místostaro tům a zastupitelstvu obce. Mgr. Dagmar Koiánová, ředitelko ikoly

Zastupitelstvo schválilo investice ve výši 8,5 milionu korun
I pře nepříznivou ekonomickou ituaci, která e v rozpočtu naší obce projeví v leto "ním roce poklesem daňovým příjmů

oproti loň kému roku v roz ahu minimálně I mil. Kč, schválilo na svém jednání dne 29.6.2009 zastupitelstvo obce investice ve výši
8,5 milionu Kč. Umožňuje nám to přebytkové ho podaření v minulých letech a také příjmy z prodeje bytů na tarém ídlišti, které
vytvořily významný finanční polštář pro prováděni potřebných investic i v době ekonomické recese. eméně podstatnou věcí je
také naše vytrvalá snaha o zí kání dotací jak z evropských tak z národních zdrojů, která byla v leto ním roce zatím korunována
největším úspěchem v tomto volebním období.

Zde je přehled schválenych investic:
Výstavba nové komunikace v části obce Chejlayy
Tato nejvýznamnější letošní investice byla připravována více než 3 roky a 3x na ní bylo žádáno o dotaci. Začala 7.7.2009 a
dokončena by měla být na přelomu listopadu a pro ince. Provádí ji firma STRABAG Plzeň, která již realizovala výstavbu
chodníku od hotelu měrem na Mýto. V rámci této investice dochází k vý tavbě nového dopravniho napojení Chejlav a
tavebniho obvodu z Těškovské silnice včetně vybudování veřejného osvětlení a chodníku od výjezdu na Tě kov kou k

dopravní značce označující začátek obce. Celkové náklady do áhnou podle smlouvy 6,5 mil. Kč.
Rekonstrukce budovy školy
V rámci této investice do 10 o hlavnich prázdninách k výměně všech oken v budově školy firmou RI OKNA PLzeň, následnému
vymalování a dílčí opravě třechy. Celkové náklady dosáhly téměř 800.000 - Kč, z programu Plzeňského kraje jsme zí kati
dotaci ve výši 300.000,- Kč.
Výstavba dětského hřiště u budovy ZŠ
O hlavnich prázdninách byla také realizována další významná investice, po které mnoho rodičů s malými dětmi dlouho volalo.
Bylo upraveno okolí školy (nové oplocení, terénní úpravy) a následně byly o azeny některé herní prvky (skluzavky, houpačky,
prolézačky) včetně altánu a dvou tabulí pro po ezení rodičů i pro venkovní výuku vybraných předmětů. Na výstavbě hřiště se
podíleli firmy Kódl Volduchy a Kasform Plzeň, kdy celkové náklady do áhly přes 800.000,- Kč. Tato akce byla podpořena z
programu Mini terstva pro místní rozvoj částkou 300.000,- Kč.
Demolice domu č.p. 94" a Rudě"
Vzhledem k nepříznivé ekonomické ituaci, kdy investoři a developeři velmi zvažují každý projekt na vý tavbu nových bytů,
jsme byli nuceni čá tečně přehodnotit původní záměr prodeje pozemků" a Rudě' pro novou vý tavbu. Původní vybraný
investor od svého záměru ustoupil, proto nyní probíhá intenzivní hledání nového, avšak v této době to není jednoduché.
Za tupitelstvo proto rozhodlo provést demolici horního domu č.p. 94, který je v nejhorším stavu, vlastními náklady. V současné
době se zpracovává potřebná dokumentace, náklady by neměly převýšit 500.000,- Kč.
Věřím, že všechny tyto akce při pějí ke zvýšení komfortu bydleni v naší obci a budou loužit většině občanů.

Ing. Lukáš Fišer; mlstostarosta

Na obrázcích výše: výstavba nové komunikace v Chejlavech

Holoubkovský zpravodaj Vydává: Obecní úřad v Holoubkově Náklad: 600 výtisků Toto číslo vyšlo v listopadu 2009
Autoři jednotlivých příspěvků odpovídají za obsah.

Registrováno u MK ČR pod evidenčním číslem E 10144
Tisk KOLDUŠEK, Plzeňská 334, Rokycany, www.koldusek.cz


