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Obecní úřad informuje
Webové stránky obce jsou k dispozici na adrese

www.obecboloubkov.cz

Obecní úřad touto cestou děkuje všem, kteří se
aktivně podíleli na přípravě a průběhu tradičního
Masopustu v obci, který proběhl v sobotu 28. února 2009.
O dobré úrovni této akce mimo jiné svědčí i více jak 100
fotografií z této akce na obecním webu.

Výlov holoubkovskébo rybníka proběbne v
sobotu 18. dubna 2009. Po provedení výlovu ryb zůstane
rybník dle rozhodnutí majitele rybníka vypuštěn - viz
článek k této záležitosti v minulém čísle zpravodaje. Na
hrázi rybníka budou nyní realizována i další dopravní a
jiná opatření v ouvislosti s jejím havarijním tavem. V
současné době e zpracovává projekt opravy vozovky a
jejích oučástí na hrázi rybníka.

Zastupitelstvo obce se sešlo na svém posledním
zasedání v pondělí 30. března 2009. Mimo jiné projednalo
a schválilo výši cen za vodné a stočné na r. 2009
následovně:
- vodné-36,78 Kčvč. DPHlm3

stočné - 18,49 Kč vč. DPHlm3
reduk.stočné - 6,-Kč vč. DPH/m3 ( eptiky)

V úterý 31.března 2009 uplynul termín splatnosti
místního poplatku za popelné na r.2009, který byl
stanoven rozhodnutím zastupitelstva obce ze dne
8.12.2008 ve výši 460,- Kč na občana trvale bydlícího v
obci či na rekreační nemovitost. Opozdilci, kteří poplatek
dosud nezaplatili mohou tak na obecním úřadě v jeho
provozní době učinit, ovšem již s příslušným
penalizačním poplatkem za opožděnou platbu.

Sociálně-zdravotní výbor touto ce tou děkuje
spoluobčanům za dary do humanitární sbírky, která v obci
proběhla 25.2.2009. Dan bírka zejména ošacení
proběhne v mě íci červnu 2009.

17. a 18. března 2009 proběhl zápis dětí do naší
Mateřské školy. Bylo vyhověno všem žadatelům o
umístění minimálně tříletých dětí do naší školky. Bylo
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přijato 24 nových dětí, čímž se počet dětí v tomto našem
obecním zařízení navýší na 52 oproti dosavadním 40
dětem.
Za tím účelem bude třeba od 1.9.2009 otevřít třetí třídu
ve stávajících pro torách Mateřské školy, pro což obec
Holoubkov vytvoří podmínky. Věříme že toto opatření
obce se pozitivně v budoucnu projeví ve zvýšení počtu
žáků v naší Základní škole, i ve zlepšených podmínkách
pro život v naší obci zejména pro mladé rodiny.

V sobotu 18.dubna 2009 proběhne v naší obci v
době od 12.00 - 12.35 hod. na parkovišti u Nákupního
střediska již tradiční sběr a svoz nebezpečných složek
komunálního odpadu. Odebírány zde budou např. barvy,
pe ticidy, chemikálie, baterie včetně akumulátorových,
o obní pneumatiky bez di ků, lednice, televizory, další
drobné elektrické a elektronické spotřebiče, výbojky,
zářivky, oleje a další nebezpečné odpady. Následně v
závěru měsíce dubna a v květnu 2009 budou v péči OÚ do
obce přistaveny kontejnery na velkoobjemový
komunální odpad. Termíny a místa přistavení kontejneru
budou ještě upřesněny obvyklou cestou. Větve z prořezu
tromů prosíme neukládejte do těchto kontejneru, neboť

tyto nejsou odpadem, ale druhotnou urovinou aje možné
tyto využít na štěpky a ne za ně platit za uložení na
skládce. Větve lze nadále ukládat na mezideponii tohoto
materiálu v již ji tě známém prostoru u Titlů u bývalé
sklenohuťské silnice. Tato mezideponie bude nyní v
jarních měsících poněkud upravena péčí obce z hlediska
zlepšení pří tupu k tomuto prostoru. Důrazně žádáme
spoluobčany, aby zde ukládali pouze větve stromů a
udržovali zde pořádek.

V neděli 5.dubna 2009 proběhnou v jídelně
Weiler od 15.00 hod, Velikonoční dílny" pro děti i
do pělé. Budou zde provedeny mimo jiné ukázky
malování vajec, keramiky i skla, pletení pomlázek i
dalších výrobků z proutí. Také velikonoční vazba květin a
dalších ozdob. Bude zde i možnost nákupu některých
výrobků. V sobotu 2.května 2009 proběhne také v jídelně
Weiler Májová taneční zábava. Na obě tyto akce zve
výbor kultury u Velíkonočních dílen i ve spolupráci s
místní Základní a Mateřskou školou.

(1Jážení ~potuobčant.,
obecní úifad 1.L(1JámdOCJotujetímto takt. popifát pifqemnt. p'tožití

CJetikonočních ~CJátků,tlchto ~CJátkůr=
c::IfE j1.0Uptnt. kůdu, pohod!) a 1.pokojenoiti.



Naše snaha o získání dotací nepolevila ani v roce 2008
Ve svém dnešním příspěvku se zaměřím na finanční hospodaření obce které je v zásadě nejdůležitější činností, kterou

obec vykonává, protože se od ní odvíjí v echno ostatní. Pokud vezmu běžné rozpočtové příjmy, které obec během roku získá např.
z daní, z pronájmu vla tního majetku či z dalších administrativnich činností, a odečtu od nich běžné rozpočtové výdaje, které
používáme např. na zajištění chodu obecního úřadu zimní údržbu, provoz školy, údržbu veřejných prostranství či veřejné
osvětlení, zů tanou prostředky, které je možné použít na větší investiční akce. Jej ich výše se až do nedávné doby pohybovala na
úrovni cca. 3,5 mil. Kč ročně, v posledních dvou letech především v dů ledku hospodářského rozvoje a s tím spojeného vyššího
výběru daní se zvýšila až na nynějších téměř 5 milionů Kč. Vzhledem k tomu, že volební období trvá 4 roky, jednoduchým
výpočtem lze dojít k výsledku, že zastupitelstvo za tuto dobu může proinvestovat max. 20 mil. Kč. Další prostředky lze získat už
pouze třemi způ oby: prodejem majetku (což se stalo např. u bytovek na starém sídlišti), přijetím úvěru či získáním dotací.
Vzhledem k tomu, že majetek vhodný prodeji se jednou zákonitě vyčerpá a úvěr se musí i s úroky splácet, jsou nejlepším zdrojem
financováni dotace. Jenže jakje zí kat?

Za dobu, co se touto problematikou na obecním úřadě zabývám,jsme zpracovávali j iž několik žádostí o dotace. Pokud se
žádá o peníze z národních zdrojů (např. ze státního rozpočtu či z krajského úřadu), je příprava takové žádosti relativně
jednoduchá, ale výsledek často nevalný. Jednak z důvodu, že v národních programech není obvykle mnoho peněz, jednak proto,
že žadatelů bývá z důvodu snadného zpracování žádosti opravdu hodně. A když už nějakou tu dotaci dostaneme, většinou bývá
maximálně v řádu statisíců korun. V letech 2007-2013 se objevila nová a dosud nevídaná možnost žádat o dotace z evropských
zdrojů. Denně jsme z médií bombardováni zprávami o tom, co všechno Evropská unie podporuje a že ta a ta obec dostala desítky
milionů Kč na výstavbu toho či onoho. Je to pravda, ale je nutné i uvědomit, že získat takovou dotaci je vždy obrovským
úspěchem a v žádném případě to nelze brát jako samozřejmost. V následující tabulce je soupis akcí, na které jsme v roce 2008
žádali o dotaci:

Instituce Název akce Náklady akce Přiznaná dotace
Krajský úřad Střecha zdravotního střediska 700.000,- Kč 150.000,- Kč
Krajský úřad Projekt - kanalizace Chejlavy 200.000,- Kč 100.000,- Kč
EU (ROP Jihozápad) Komunikace Cheilavv 6.200.000,- Kč -

EU (ROP Jihozápad) Víceúčelové hřiště Sokolovna 5.000.000,- Kč -

EU (ROP Jihozápad) Vestavba bytů a výtahu v DPS 10.700.000,- Kč -
EU (OP VpK) Zvýšení kvality výuky v ZS 500.000,- Kč -

Ministerstvo práce a soc. věcí Provoz pečovatelské služby 160.000,- Kč 33.000,- Kč
CELKEM 23.460.000,- Kč 283.000,- Kč

Z tabulky je patrné, že jsme během jediného roku podávali celkem 7 žádostí o dotaci na akce v celkové výši přes 23
mil. Kč a získal i jsme pouze 283 tis. Kč. Na první pohled je to žalostný výsledek, ale uvědomme si několik skutečností. Hned
na počátku je nesmírně obtížné vůbec vytipovat akce, na které budeme o dotaci žádat a které mají alespoň nějakou šanci na
úspěch. V žádném případě to není tak, že se zastupitelstvo usne e, že chce udělat to a to, a někomu řekne: dejte nám na to
peníze. Tak to opravdu nefunguje a každému investičnímu záměru předchází poměrně důkladné posouzení, zda se vůbec na
takový typ akce nějaké dotace dávají. Pokud ano přichází tzv. fáze administrace, neboli zpracováni kvalitního projektu. a
tuto činnost jsme si najali renomovanou pražskou společnost, která e dotacemi dlouhodobě zabývá a prošla také náročným
hodnocením Komerční banky. U některých dotací spolupracujeme dokonce s prezidentkou Komory Evropských poradců,
která shodou okolností bydlí v okrese Rokycany. Spolu těmito poradci jsme zpracovali 3 velmi kvalitní projekty, které
prošly dokonce závěrečným hodnocením Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad, cožje program EU určený
pro Plzeňský a Jihočeský kraj. Bohužel při finálním rozdělování peněz byly v obrovské konkurenci upřednostněny jiné
projekty, které získali o nějaký ten bod navíc. Jsem však přesvědčen, že z naší strany bylo uděláno maximum pro to, abychom
byli úspěšní. Důkazem je i to, že všechny 3 projekty můžeme podat znovu při nejbližšíjamí výzvě ROP a minimálně jeden z
těchto projektů má velmi reálnou šanci na úspěch.
Ze srovnání Mini ter tva pro mistní rozvoj navíc vyplývá, že z celé ČR musel nejvíce projektových záměrů z důvodu
nedostatku finančních prostředků vyřadit právě "náš" ROP Jihozápad (73%), zatímco např. ROP Střední Morava nemohl
u pokojit pouze 18% žádo tí. Konkurence je tedy v západních Čechách skutečně obrovská a velká většina obcí se snaží
se svými žádostmi uspět. Vždycky jsem razil teorii, že je nutné podat co nejvíce žádostí o dotace, aby alespoň nějaká
vyšla. Věřím, že v našem úsilí vytrváme i v roce 2009 a že naše snaha bude nakonec korunována úspěchem.

ing. Lukáš Fišer ,místostarosta obce

Informace z výboru kultury, školství a zájmových organizací

Vážení spoluobčané,
stalo se již tradicí, že s prvním vydáním .Holoubkovského zpravodaje" Vás vždy informujeme o kulturních a

společenských akcích, které pro Vás připravujeme na nastávající rok. Letos se uskutečni tyto akce:
2.5.2009 Májová taneční zábava pro dospělé
30.5.2009 MDD - odpolední divadlo pro děti, atrakce pro děti s odměnami
15.8.2009 Benátská noc
26.9.2009 Posvícenská taneční zábava pro dospělé
5.12.2009 Mikulášská odpolední diskotéka pro děti s nadílkou a večerní taneční zábava pro dospělé

V letošním roce také připravujeme besedy s našimi spoluobčany, výstavky a zpíváni u vánočního stromku. O všech
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připravovaných akcích Vás vždy informujeme prostřednictvím plakátů ve vývěsní skříňkách OÚ a Weileru a také v
obchodech, v regionálním tisku a na internetových stránkách obce.

Nadále chceme pokračovat ve vydávání tohoto zpravodaje, který je u většiny z Vás vítaným zdrojem informací. Naší
snahou je doručit jeho výtisk do každé domácnosti osobní roznáškou.

Dalším bodem naší činnostije prohlubování spolupráce se zájmovými organizacemi v naší obci,jako jsou:
- AVZO a SSK Holoubkov - střelecký klub
- Český červený kříž
- Český rybářský svaz
- Klub seniorů
- Tělovýchovná jednota Holoubkov - fotbalový klub
- Tělocvičná jednota Sokol Holoubkov
- Kmen Ligy lesní moudrosti Jilm Holoubkov
- Sbor dobrovolných hasičů
- Základní a Mateřská škola Holoubkov

V letošním roce se výbor chce také více zaměřit na úsek škol tví, zejména na lepší informovanost rodičů našich
žáků. Tedy využívat možností pro vyjádření se ke zlepšení činnosti Základní a Mateřské školy. Také velice rádi
uvítáme také Vaše příspěvky do našeho zpravodaje. Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří se podílejí na
kulturním a polečenském životě v naší obci většinou na úkor svého volného času.

Srdečně Vás všechny, vážení spoluobčané, zveme k hojné účasti na připravovaných akcích v letošním roce.
Anlla Vildová, piedsedkyně výboru

Rubrika starosty
Vážení poluobčané!

V dnešní mé rubrice mně dovolte několik sdělení, poznámek i zamyšlení nad jednou důležitou oblastí života
naší obce, která i ovlivňuje spokojenost životajejích obyvatel. Touto oblastí mimo řadujinýchje i otázka stavu čistoty a
pořádku, ale i úklidu a údržby zejména veřejných pro tranství obce, které její obyvatelé denně vidí i užívají. Troufám si
konstatovat, že se v této oblasti v posledních letech mnohé udělalo i řešilo,je to však bohužel tzv. "běh na dlouhou trať"
a není zde nikdy zcela hotovo.

Začíná jaro, konečně roztál sníh, který nás všechny letos dosti potrápil. Tráva však ještě nenarostla a bohužel
takjako každoročně v tomto období se bezprostředně ukázalo,jak se někteří občané k oblasti pořádku na "obecním" v
zimním období kdy sníh mnohé choval stavěli a taví ve svém denním životě v obci a svými přístupy k němu. A tak
zejména v pro toru sídliště a ve středu obce, kde je největší soustředění obyvatel i přes celkovou a obětavou snahu
pracovníků technické čety obce, které si vážím a děkuji jim i touto cestou za ni a za jejich dobrou práci, není situace
dobrá. Snažíme se udržet pořádek m.j. pravidelným úklidem těchto prostor, přesto však situace zde zejména díky
chování a přístupům některých občanů není dobrá a právem na nedostatky v této oblasti mnozí různými formami
poukazujete a tuto oblast právem kritizujete. Je třeba konstatovat a vidět že zejména chování některých majitelů psů
bohužel většinově, ale i některých dalších občanů se stává neudržitelné a nelze jej dále trpět a mlčky jej přehlížet. Je
třeba vidět, že ve svých důsledcích komplikuje život ostatním obyvatelům naší obce, nám všem. Ano, znečištění obce
exkrementy od psů a odpadky často i uvnitř bytových domů jednoznačně vypovídá o tom jak někteří tito spoluobčané
dodržují příslušnou obecní vyhlášku o chovu a držení psů jejich majiteli i příslušné domovní řády i obecně platná
pravidla normální a běžné lidské slušnosti a ohleduplnosti k druhým.

Vyhláška hovoří jasně, že majitel psaje m.j. povinen po svém psu exkrement neprodleně uklidit, psa venčit na
vodítku atd. atd. Všichni denně vidíte kolik těchto majitelů to dělá a jak k těmto otázkám přistupuje bez ohledu na
ostatní spoluobčany a zejména i malé děti v sídlišti. Ano, tito lidé tímto svým sobeckým a bezohledným chováním
ostatní obtěžují a znepříjemňují jim život díky své bezohlednosti, pohodlnosti a nebojím se říci i sobectví. Nejedná se
však bohužel jenom o psí exkrementy, ale i další odpadky pohozené na veřejné prostranství či společnou část domu.
Všichni také vidíte co jsou mnozí schopni např. anonymně vyhodit třeba z balkonu domu, pohodit na ulici či "odložit"
ve společných částech např. bytového domu. Oni si svůj dílčí osobní problémek vyřeší a ostatní užje nezajímá. On to po
nich někdo uklidí, vyřeší apod. Toto jejich chování však již s ohledem na stav v této oblasti nelze dále tolerovat a mlčky
trpně přehlížet. Proto bude nutné přijmout i razantnější i další opatření ke změně stavu k lepšímu. Chtěl bych Vás tímto
požádat, aby jste i vy na tyto občany poukázali ajejich chování jim vždy bezprostředně vytýkali. Je to problém, který se
jistě bezprostředně dotýká nás všech. Za obec Vám mohu slíbit, že této oblasti budeme nadále věnovat zvýšenou
pozornost a průběžně tento problém řešit mimo jiné zlepšením vybavenosti obce, zvýšeným úklidem i dalšími
nezbytnými opatřeními podle potřeb a vývoje tohoto problému v dalším období. Bude-li to nutné a nezbytné třeba i
zřízením obecní policie. To je však ale to tzv. poslední opatření, ke kterému věřím, že nebudeme muset přistoupit. Toto
řešení by také mělo asi nejvíce negativní dopad na rozpočet obce, tedy prostředky nás všech.
Věřím že se nám tento ožehavý problém podaří společně a ve vzájemné spolupráci vyřešit ke spokojenosti pokud
možno nás všech obyvatel naší obce. Děkuji Vám za Váš aktivní přístup a pochopení.

Miroslav Vild , starosta obce



TJ Holoubkov - fotbalový klub informuje
Vážení čtenáři,
chtěl bych Vás tímto krátce informovat o činnosti fotbalového klubu za uplynulé období. V současné době fotbalový klub čítá
cca 95 hrajících členů a činovníků. Účastníme se následujících soutěží: "A"mužstvo - okre ní přebor, "B" mužstvo - okresní
soutěž, družstvo žen - III.1iga kopané adále nám vyrůstají fotbalové naděje v oddílu žáků a formuje se oddíl přípravek.

Veškeré výsledky zjednotlivých soutěží si můžete přečíst na klubových stránkách http://tjholoubkov.sweb.cz, kde
naleznete rovněž odkaz na stránky oddílu žen a žáků.
Rok 2009, se zapsal do devadesátileté historie tělovýchovy zlatým písmem. Po mnoha deseti letích jsme se dočkali krásného
dárku v podobě nových šaten a sociálního zařízení přímo v areálu fotbalového hřiště. Součástí tohoto objektu je rovněž
zrekonstruovaná klubovna s občerstvením. Tento dárek nám byl předán díky jednohlasovému rozhodnutí zastupitelstva obce,
které tímto dalo jasně najevo, jak mu záleží na tom, aby se v naší obci maximálně podporoval všestranný rozvoj sportu. K
slavnostnímu otevření tohoto zázemí, došlo 13.července 2008 a jedinou chmurou tohoto dne, byla nepřízeň počasí.
Slavnostního zahájeni provozu šaten se ujal prezident klubu společně se starostou obce a fotbalovou legendou Ivanem
Haškem. Při této příležitosti bylo sehráno přátelské utkání s Klubem internacionálů Praha a dále utkání oddílu žáků a ženy se v
nepřetržitém lijáku utkaly se svými soupeřkami z III.Iigy, z Blatné.
Samozřejmě, jako jsme se chtěli pochlubit veřejnosti novými kabinami tak jsme se chtěli pochlubit s celým areálem. Již v
době, kdy ještě odtával sníh, jsme se pustili do výstavby nových zděných střídaček. Myslím, že výsledek tria
zedniků-nezedníků (Wolf, Novotný a moje maličkost), je výborný, když si uvědomím, že pouze omítání jsme přenechali
odborníkovi.
Ovšem pochvala, uznání a poděkování z mých úst musí zaznít na téměř všechny členy a funkcionáře, kteří odpracovali
celkem 500 brigádnických hodin. Byly vyměněny lavičky na tribuně a postaveny nové na úrovni starých střídaček (materiál
věnovala firma DM Dřevovýroba MF - Holoubkov), opravena střecha na tribuně, postaveno nové oplocení tréninkového
hřiště, bylo provedeno rozřezání starého vagónu a kompletní úklid celého areálu. Další desítky hodin práce jsou spojeny se
sekáním hřiště, zavlažováním, hnojením, dosíváním, navážením substrátu, postřiky proti plevelům, postřiky proti plísni
sněžné. Pro informaci, jen údržba hrací plochy obnáší ročně náklad cca 50 OOO,-Kč. Rovněž chci poděkovat panu Luboši
Satschekovi, který zajišťuje zavlažováni hřiště po celou sezónu.

V letošním roce to již bude 90.let, co byla založena tělovýchova v naší obci. Byla založena 16.3.1919 pod názvem
Dělnická tělocvičná jednota. Ve své historii bylo provozováno mnoho sportovních odvětví jako tělo výchovné cvičení,
spartakiádní cvičení, sportovní gymnastika, odbíjená, házená, tenis, stolní tenis, turistika, lyžování, vodní turistika, šachy, psí
spřežení, kopaná, hokej - zvláště tento proslavil Holoubkov nejvíce. Opomenout nemohu také dlouholetou ochotnickou
činnost.
V souvislosti s tímto historic.kým výročím, bude v letních měsících zorganizován celodenní turnaj v kopané, s večerní
diskotékou. V našem areálu bude ke shlédnutí materiál z historie tělovýchovy v naší obci, který se nám podařilo v nedávné
době objevit. Tento materiál se netýká pouze fotbalu, ale rovněž slavné historie ligového hokeje v Holoubkově. Všichni jste
srdečně zváni. Věřím, že i na Vás dýchne úctyhodná historie sportovního dění v Holoubkově.
V současné době jsou již jednotlivé oddíly kopané ve fázi přípravy na soutěže, které j iž brzy odstartuj í. Přej i všem hráčům a
činovníkům úspěšný průběhjamí části soutěží a splnění svých sportovních cílů.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem příznivcům a sponzorům, kteří nám umožnili v minulém roce nejen provozovat
sportovní činnost, ale i díky nim můžeme náš areál dále budovat. Dovolte mi, abych je zde vyjmenoval: Obecní úřad
Holoubkov, Olbrich-CZ, Rumpold-Ps.r.o., DM Dřevovýroba MF - Holoubkov, Miroslav Brabec-provozovatel Hotelu
Bělohlávek, REVOS s.r.o. Rokycany, Dřevomodelárna Šůcha a syn, POLYTEZA spol. s r.o.

Kurdlk Stanislav - prezident fotbalového klubu
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