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Obecní úřad informuje

• Webové stránky obce jsou k dispozici na adrese:
www.obecholoubkov.cz
• Zasedání zastupitelstva obce se koná v pondělí 25. sr:pna

2008 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Na programu jednání bude zajištění nového školního roku
v naší Základní a Mateřské škole a další záležitosti.

• V sobotu 13. července byla předána do užívání
realizovaná investiční akce obce Holoubkov "Kabiny a
sociální zařízení na fotbalovém hřišti". Tímto se výrazně
zlepšily podminky pro tento sport v naší obci. Akce byla
realizována v celkových nákladech 2,4 mil. Kč. Plzeňský
kraj na tuto akci přispěl dotací z "Programu obnovy
venkova" ve výši 250 tis. Kč. V současné době
připravujeme zajištění další akce tohoto druhu. Tou je
výstavba víceúčelového hřiště s umělým povrchem v
rnistni okolovně. Měly by zde být 2 kurty na tenis, hřiště
na volej bal a malou kopanou. Realizaci předpokládáme v
r. 2009.

• Od 9. července 2008 poskytuje obec pro své občany
novou službu terénní pečovatelskou službu, která je
určena pro seniory, osoby se zdravotním postižením a
rodiny s dětmi, kteří se o sebe nedokáží ami postarat a
jejich nejbližší jim nejsou z různých důvodů schopni
zaji tit kvalitni péči. Cílem této služby je tak maximálně
prodloužit pobyt těchto skupin osob v jejich přirozeném
domácím prostředí, aniž by museli odcházet do domovů
důchodců, ústavů či jiných zařízení. Službu si můžete
objednat u pečovatelky pí. Anny Volfové, Holoubkov
184, telefon: 731 278 142. Více informací je k dispozici na
obecním úřadě a také na internetu na adrese
http://dps.obecholoubkov.cz

• Sociálně-zdravotní výbor děkuje touto cestou všem

spoluobčanům za darované věci na humanitární sbírku pro
Diakonii Broumov a za darované brýle v rámci akce "Brýle
pro Afriku".

• Větve z prořezu stromů je možné nadále ukládat do již
známého prostoru "u Titlů", kde má obec vymezený prostor
jako mezideponii před dalším využitím tohoto materiálu.
Udržujte zde však prosím pořádek, ukládejte zde pouze
větve a šetřete rnistem. Děkujeme.

• Obecní úřad v současné době intenzivně pracuje na
zpracováni žádostí k získání evropských dotací v rámci
Regionálního operačního programu Jihozápad k realizaci
potřebných investičních akcí pro naši obec.
Jedná se o tyto akce:

• Výstavba místní komunikace s propojením na
těškovskou silnici ve stavebním obvodu Chejlavy.
• Výstavba víceúčelového hřiště s umělým povrchem
v sokolovně. Dostavba bytů v domě s pečovatelskou
službou včetně výstavby výtahu

Naše škola spolu s některými dalšími školami usiluje o
získáni dotace v tzv. Projektu udržitelnosti a rozvoje
vzdělávání.
V rámci projektové přípravy akcí pracujeme i na dalších
akcích jako je např. rekonstrukce a dostavba kanalizace v
obvodu Chejlavy, rekonstrukce budovy základni školy a ve
výhledu i některé další akce v rámci schváleného "Programu
rozvoje obce".
Tyto akce jsou z hlediska přípravy požadovaných
dokumentů velmi náročné. Příslušné žádosti jsme v terrninu
zpracovali a odevzdali na příslušná místa. Nyni nezbývá než
doufat, že se na Holoubkov usměje štěstí a nebude se svými
potřebami opomenut. Vše potřebné jsme pro to z naší strany
udělali. Tak si společně držme pěsti.

ZHODNOCENí ŠKOLNíHO ROKU 2007/2008
Ve kol nim roce 200712008 měla Mateřská škola Holoubkov 40 děti. Školní vzdělávací program "Školka plná pohody" byl

rozdělen do šesti bloků. Hlavnim cílem je příprava děti do života a na základni školu. Ve školní j ídelně se stravovalo: 92 dětských, 15
do pělých a 20 cizích strávníků. Ve školni družině bylo přihlášeno 30 děti. Cílem výchovně vzdělávacího programu jsou
odpočinkové, rekreační a zájmové činnosti (výtvarné, pracovní).

Ve školním roce 2007/2008 měla Základni škola Holoubkov 72 děti. V tomto školnim roce odstartovali žáci prvního ročniku
Školní vzdělávací program pro základni vzděláváni "Učíme se pro život".

Spolu s o tatnimi 19 základními školami našeho okresu, z nichž 8 je malotřídnich, se naši žáci zapojili jako jedni z mála
malotřídek do těchto soutěží:

Matematický KLOKAN kategorie Cvrček
Matematický KLOKAN kategorie Klokánek
Matematická olympiáda
Okresní přehlídka dětských recitátorů
Malá olympiáda AJ

Výtvarné outěže nejen v rámci okresu, ale i republiky - účast
Výtvarná soutěž Velikonoční kraslice
Vybíjená Pohár málotřídních škol
Vybíjená

1.- 4. misto
11. a 18. misto
9.-15. místo
3. misto
14.-18.,20. misto

2. misto
1. misto
5.- 6. misto



Atletický trojboj
Dopravní soutěž BESIP
Mc.Donald's Cup
Pohár předsedy OR AŠSK Rokycany

Žáci naší základní školy se dále věnovali:
a) sběru léčivých bylin
b) sběru pomerančové a citrónové kůry
c) sběru druhotných surovin
d) pomoci postiženým a nemocným dětem /účast v projektech!
e) zájmovým kroužkům a nepovinným předmětům: 46 žáků.

Učitelé věnovali dětem svůj čas.
Nikdo nebyl potrestán sníženou známkou z chování. Všichni žáci prospěli. Pochvalou na vysvědčení se může pochlubit 28 žáků.
Z 5. ročníku byli přijati všichni žáci naší školy tam, kam se hlásili: Gymnázium v Rokycanech, matematická a sportovní třída ZŠ
Čechova. Úspěšnost srovnávacích testů KALmRO byla v českém jazyce 65%, v matematice 53%.To svědčí o poctivé práci a
důkladné přípravě všech žáků.

4. místo
6. místo
7.-8. místo
8. mí to

Mgr. Dagmar Kořánová, ředitelka školy

V Holoubkově vznikne přes 30 nových bytů
Na červnovém zastupitelstvu jsme se zabývali další velmi významnou akcí v životě naší obce, která si troufnu říci, že se zapíše do
naší novodobé historie. Rozhodovali jsme o dalším využití pozemků v části obce "Na Rudě", na nichž jak všichni víme stojí dva
objekty ve velmi žalostném stavu. Stejně jako minulá zastupitelstvajsme i my zvažovali různé varianty, co by na těchto pozemcích
mohlo vzniknout. Padly návrhy např. na park, kulturní zařízení či hřiště, ale nakonec jsme se shodli, že tuto část obce bude nejlépe
využít stejně jako nyní pro účely bydlení. Co však e stávajícími domy ajak takovou investici zaplatit?
Po zvážení všech souvislostí a provedené finanční analýze možností obce tuto investici zafinancovat j em zastupitelstvu navrhl
jiné řešení najít soukromého investora (moderně se těmto firmám říká developeři), který by pozemek včetně nemovitostí třeba i za

symbolickou cenu odkoupil, provedl demolici
távajících objektů a po tavil tam jiné domy, na

nichž by se s obcí dohodl. Byty v těchto domech by
pak prodal zájemcům o bydlení do osobního
vlastnictví. Na základě tohoto návrhu chválilo
zastupitelstvo již v březnu záměr prodeje, ve
kterém stanovilo podmínky prodeje.

Přímo na místě se bylo podívat celkem 5 zástupců
stavebních společností, které již mají něco za
ebou. Vybírali jsme totiž pouze takové firmy,

které mohou doložit reference o již realizovaných
zakázkách, neboť výběr správného investora je
kličovým momentem celé akce. Ačkoliv z
vyjádřeni zástupců těchto polečno tí vyplynulo,
že celá obla t "Rudy" je díky vysokým nákladům
na demolice, terénní úpravy, přeložky
inženýrských sítí a dopravnímu napojení
problematickým místem k výstavbě, pře to e
jedna z oslovených společností AREA group S.f.O.

z Plzně na vyhlášený záměr přihlásila. Jejich
, ." 1/ 1/ • ~, záměrem je po demolici stávajících objektů

Foto: StaVajZCIstav 'Rudy je vskutku zalostny vybudovat "Na Rudě" dva bytové domy s až 30
byty včetně podzemních garážových stání, které však podle našeho požadavku nesmějí být významně vyšší než stávající objekty a
musejí architektonicky zapadnout do stávající zástavby. Toho bude docíleno odtěženírn významného množství zerniny a snížením
stávajícího terénu až na úroveň "Pekárny".

Tento záměr prezentovali zástupci vybrané firmy přímo na zastupitelstvu a předložili také příslušné smlouvy. Výsledkem tohoto
jednání bylo, že jsme smlouvy s firmou AREA group s.r.o. na po ledním zastupitelstvu schválili a realizaci této akce tak již nic
nebrání. Rád bych ještě uvedl přibližný časový harmonogram prací: přibližně rok bude trvat zpracování projektové dokumentace a
vyřízení všech povolení, v polovině roku 2009 by mělo dojít k demolici távajících objektů a v průběhu roku 2010 by měly být
bytové domy vystavěny. Předběžně tak mohu slíbit, že v roce 2011 by e do bytů mohli stěhovat první vlastníci. I přes takto dlouhou
dobu realizace věřím, že tato investice bude úspěšně dokončena a přinese možnost kvalitního bydlení pro 30 rodin ijednotli vců.

Na závěr se ještě zmíním o další výstavbě 4 nových bytů v obci, ke které dojde v půdních prostorách stávajícího "Zámečku".
Výstavbu těchto bytů bude financovat sama obec s pomocí dotace, o kterou budeme usilovat, proto to budou byty nájemní a budou
určeny pouze pro seniory. Souběžně s touto akcí bude realizována také přístavba výtahu, o který stávající nájemci Domu s
pečovatel kou službou již dlouho žádají. Věřte, že příprava všech těchto akcí vyžaduje značné úsilí, tak nám držte palce!

Lukáš Fišer; mistostarosta obce



Z historie obce - k historii strojírenské výroby v Holoubkově
Historie Holoubkova je nerozlučně spjata s železářstvím a s rozvojem hutních a strojírenských závodů. Pověst říká, že

holoubkovský závod náleží k nejstarším hutním závodům v Čechách. V prvních dobách se těžilo železo z rud způsobem velice
jednoduchým: ohniště s dřevěným uhlím a kožený měch stačily, aby se vyrobilo kujné železo z rud, které ležely na samém povrchu
země. Z těchto ohníšť se vyvinuly později tzv. vlčí čili selské pece a z těch potom i pece vysoké. Podle pověsti měly být
holoubkovský pece už v 8. nebo 9. století. Okolí Holoubkova bylo totiž bohaté na železnou rudu, proto není div, že se v blízkosti
naleziště stavěly vysoké pece. Holoubkov je tedy od dávných dob obcí průmyslovou a průmyslovou zůstává i v dnešní době.

Vysoká pec v obci pracovala již před třicetiletou válkou. Po třicetileté válce byl kraj zde zcela zpustošený a začal se znovu
pozvolna osidlovat. Pece a hamry se daly postupně do pořádku a začalo se v nich znovu pracovat a výroba se postupně rozšiřovala a
zdokonalovala.

Za doby panování císařovny Marie Terezie navštívil Holoubkov v r.1769 i následník: trůnu a pozdější císař JosefU. Místní huť
v té době vyráběla také munici. Na ukázku dal si pozdější císař zde ulíti dělové koule a granáty a byl dále hostem i v holoubkovské
ho podě. Z této doby pocházeli i první dva Granátníci, kteří byli odliti ve zdejší huti pro Vídeň.

K dalšímu rozvoji výroby a obce dochází zejména po r. 1862 po výstavbě železniční trati Praha Plzeň a zřízení železniční
stanice a pošty v obci. Roku 1868 zakoupil zbirožské panství a tím i oblast Holoubkova Dr. Betbel Henry Stroussberg, který v
Holoubkově rozšířil železámy a vystavěl velkou továrnu na železniční vagóny. Vagonka prafovala do r. 1886 kdy byla
přebudována na celulozku. Umístěna byla v prostoru zvaném dodnes" Na Celuloze " v prostoru dnesní dřevovýroby za rybníkem
u fotbalového hřiště.

Po Stroussbergově krachu koupil v r.1885 železárny Max Hopfengiirtner, který hutní a strojírenské výrobě opravdu rozuměl.
Před tím vedl m.j. i výrobu ve Stroussbergových závodech. V Holoubkově zrušil tavení ve vysoké peci a místo pece dal vystavět
velkou slévárnu a strojirnu a začal s výrobou strojů ve větším rozsahu. Vyráběly se žentoury, mlátičky, řezačky, polní výhně,
ohýbačky a hevery. Samostatnou kapitolou je výroba obráběcích strojů ve zdejším závodě, která se postupně stala hlavním
nosným výrobním programem závodu. V té době se v závodě vyráběly soustruhy, obrážečky, frézky a vrtačky. Obráběcí stroje se
však v Holoubkově vyráběly již dříve a to od r. 1840, kdy byl v Holoubkově vyroben první soustruh na ruční pohon a v r.1850 byl v
závodě zhotoven a instalován parní stroj. V té době to byla tvrdá ruční práce. Všechna ozubená kola se musela ručně pilovat do
hrubého odlitku po předchozím prorýsování a vysekání sekáčkem. Již tehdy tedy byly v místních železárnách začátky pozdější
rozsáhlé strojírenské výroby, která se v Holoubkově rozvijí až do dnešních dnů. Max Hopfengiirtner výrobu a sortíment neustále
rozšiřoval a zdokonaloval. V té době měl také ú pěch s výrobou skLářských strojů, kdy ve spojení s fi Mi.ihling získal několik
patentů a stal se významným dodavatelem v rámci evropského trhu. V r. 1911 zaměstnával ve všech svých závodech ve Strašicích,
Dobřívě, Holoubkově a Rokycanech 1239 dělníků a úředníků. V r. 1912 podnik přeměnil na akciovou společnost a zůstal ve
vedení firmy až do své smrti v říjnu 1918.

V r. 1918 převzali vedení závodu v Holoubkově syn Adolf jako ad.mini trativní ředitel a František Bartoš jako technický
ředitel. Od r. 1900 až 1930 e sortiment strojíren ké výroby stále rozšiřoval, a to o dřevoobráběcí stroje hoblovky, okružní pily,
drážkovací stroje, stroje pro koláře, dlabačky štípačky na dřevo, rámové pily - katry, pásové pily a o třískové obráběcí
strojehrotový oustruh na vagonové soukolí, karusely, horizontální vyvrtávačky, universální stroj USAcož byl soustruh, vrtačka,
frézka a obrážečka v jednom, - svislé obrážečky, stroj na opracování klik, hřídelí, řada různých typů hrotových oustruliů, stroj na
soustružení válců aj.

V důsledku celosvětové krize byli majitelé v r. 1928 v Holoubkově tak zadluženi, že zástupci věřitele, banky UNION sesadili
ředitele Adolfa Hopfengartnera a dosadili Josefa Čižinského, Pokles výroby však nadále v důsledku nedostatku odbytu trval,
zaměstnanci byli propuštěni a v r. 1931 byl dosazený nový ředitel ing. Portsch. V r.1932 se výroba prakticky zastavila a v závodě
pracovalo pouze 10 dělníků na údržbě. V r. 1934 byl bankou dosazený opět nový ředitel ing. Sviták ze Škodových závodů v Plzni.
V důsledku hrozby druhé větové války se výroba začala postupně obnovovat a vyráběly se svislé a vodorovné obrážečky, frézky
pro zbrojní průmysl, dvoustojanové hoblovky H 85, H 100, soustruhy na opracováni lokomotivniho soukolí, vrtačky a
dřevoobráběcí stroje. V r.1937 dosadila banka opět nového ředitele Waverku.

a počátku nacistické okupace v r.1939 koupil závody v Holoubkově, Strašicích a Dobřívě říšsko-německý průmyslník Fritz
Werthmann a vedoucí místa obsadil říšskými Němci. V průběhu války se vyráběly soustruhy, hoblovky, obrážečky svislé i
vodorovné, vrtací jednotky a také různé součásti pro válečnou techniku. Výroba dřevoobráběcích strojů byla ukončena v r. 1940. V
průběhu války byly také postaveny dvě haly pro těžkou mechaniku a montáž, administrativní budova a byla rozestavěna železniční
vlečka.

Po osvobození v r. 1945 přešla válečná výroba na mírovou. Realizací vývoje a výrobou speciálních stavebnicových vrtacích
strojů VJ 100 se urychlila výroba traktorů ZETOR, autobusů ŠKODA-AVlA a zemědělských strojů Agrostroj do jejichž výrobních
závodů byly stroje dodávány. Do konce září 1946 byl závod součástí Spojených továren na obráběcí stroje. Národním správcem
byl p. Jirava. Ředitel v letech 1947-49 byl ing. Ludvík Patka. V r. 1950 se vytvořil podnik TOS HOLOUBKOV s pobočnými
závody Klášterec nad Ohři, Žebrák a Strašice. Ředitel v letech 1949-51 byl ing. Miloš Melčák. V r. 1951-55 byl ředitelem
Vladimír Borský a od r. 1954 se pobočkové závody osamostatnily.

V r. 1953 byla dokončena stavba montáže těžkých hoblovek a byla postavena nová kotelna na uhlí. Po válce se vyráběly
soustruhy, svislé obráběčky, hoblovky a od r. 1952 vrtací jednotky, vodorovné obrážečky, jednostojanové a dvoustojanové
hoblovky. V letech 1955-59 byl ředitel Rudolf Bronshardt. Od 1.4.1958 byl TOS HOLOUBKOV začleněn do podniku
KOVOSVlT Sezimovo Ústí jako pobočný závod. Tehdy také začala výroba rovinných brusek BPV 300 a BPV 700. V letech
1959-65 byl ředitel Jaroslav Šantroch. Z KOVOSVITU Sezimovo Ústí byla převzata výroba soustružnických poloautomatů AB
63 a karuselu SPK 63 a dále se vyráběly soustruhy svislé, přenosové obrážečky a hoblovky. V r.1965-74 byl ředitel Karel Pavlík:. V
r. 1973 byla dokončena nová výrobní hala (4300m') pro montáž všech strojů, kotelna se modernizovala na topný olej a začala
výroba strojů. Byly také vyrobeny speciální brusky pro keramické závody. V r.1974-76 byl ředitel Václav Dezort o od r.1976 do r.
1985 ing. JosefAndreovský.



Nově začala výroba rovinných brusek a dalších typů stávajícího sortimentu obráběcích strojů s prvky modernizace. V r.1986-
94 byl ředitel ing. Jiří Flídr, V tomto období také začala výroba speciálních vrtaček pro ŠKODU Plzeň na opravy nádob jaderných
reaktorů. V r.1994 odešel ředitel 1.Flídr na GŘ podniku a ředitelem závodu byl jmenovaný ing. Vlad. Kellnhofer. Sortiment výroby
zůstával stejný. Pokračovala výroba soustružnických poloautomatů, montážních vrtaček, radiálnich vrtaček, rovinných brusek a
také výroba malých soustruhů na dřevo.

V dalších letech 1996 až 28.2.2001 byl ředitel ing. JosefMolcar. V r. 1997 došlo k začlenění KOVOSVITU Sezimovo Ústí do
ZPS. Výrobní program byl rozšířený o nové obráběcí jednotky. V r. 1996-98 bylo dodáno 70 strojů, které se prodávaly i do USA přes
ZPS a.s. Zlín a bohužel pro závod Holoubkov se ztrátou. Došlo také k omezení výroby zavedené řady strojů a i když se zvýšil objem
generálních oprav, nestačilo to na snížení ztrát. V té době se již také zvyšovala kooperace s německou fi Weiler při výrobě skeletů
soustruhů jejich konstrukce. Koncem r. 1999 prodaly ZPS a.s. Zlin novou halu včetně budov skladů a balírny našeho závodu fi
Olbricht c.z. a získané finance (asi 27 mil, Kč) použili ZPS pro své potřeby při tehdy již vedeném konkurzním řízení krachující a.s.
Dne 7.1.2000 byl také na závod Holoubkov uvalen konkurz a bylo zahájeno nabídkové řízení na prodej. Z tohoto řízeni vyšla jako
vítěz fi Weiler. Od konce r. 2000 nahradila tudíž KOVOSVIT ft Weiler HOLOUBKOV s r.o. a ředitel byl od 9.3.2001 ustanoven ing.
Ladislav Brynda. Hlavní program výroby jsou velké soustruhy řady E a řady DA, DZ, C 30. Z původního bohatého výrobního.
programu KOVOSVITU zůstaly radiální vrtačky VO 75, 100 a 104, montážní vrtačka VOM 50 a pojízdná vrtačka VSPQ 63 a CNS.

V období závodu KOVOSVIT bylo nejvíce zaměstnanců v r. 1980-812 aještě v r. 1990-750. Obráběcí stroje byly expedovány
prakticky do celého světa, i když třetina výroby zůstávala v tuzemsku. V období do r. 1975 do r. 1996 bylo vyrobeno celkem 5238
strojů, které se expedovaly do těchto zemí:Afghanistán, Alžírsko, ,Angola, Anglie, Argentina, Austrálie, Barma, Belgie, Bulharsko,
Brazílie, Čína, Dánsko, Egypt, Finsko, Francie, Holandsko, Hongkong, Chile, lndonezie, Irán, Irák, Indie, Itálie, Japonsko, Kanada,
Kolumbie, Kuba, Korea" Libye, Maďarsko, Mexiko, NDR, Nigerie, Norsko, Nový Zéland, Pakistán, Peru Polsko, Portugalsko,
Rakousko, Rumunsko, Recko, SRN, SSSR, Sýrie, Singapur, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tajwan, Thajsko, Turecko, USA,
Venezuela, Vietnam

ejvětší odběratelé byli:
SSSR 7,4%, NDR 6,3%, Polsko 6,3%, SRN 3,2% Rumunsko 3 1%, Indie 2,6%. Vývoz se uskutečňoval převážně přes

zahraniční obchod Strojexportu a když po r. 1989 byly některé stroje vyváženy přímo přes odděleni prodeje závodu, znamenalo to
příznivější ceny i zisk. Výroba závodu se také v průběhu trvání pravidelně prezentovala na mezinárodním veletrhu v Brně a na
výstavách v zahraničí.

V závodě Holoubkov byla také dlouhá léta věnovaná výchově učňů. Závodní učňovská škola byla zaměřena na výuku
obráběčů kovů a zámečníků pro vlastní závod a v pozdější době i pro potřeby ostatních závodů v rámci okresu Rokycany.
Největší počet učňů byl v r. 1970-123 aještě v r. 1985-71. V polovině devadesátých let byla ZUŠ v závodě zrušena a částečně
přestěhována do Rokycan, kde byla zřízena učňovská škola pro různé obory i mimo strojírenství. Budova dílen byla prodána
soukromé firmě TOMSTEEL s r.o., která provozuje zámečnickou výrobu. Na území původního závodu dnes působí firmy
Weiler a Olbricht, které v tradici strojírenské výroby v Holoubkově pokračují.

Z historických pramenů zpracoval: MirosLav ViLd

Obec Holoubkov ve spolupráci s místními hasiči a rybáři Vás zve na

•a
...tradiční plavba gondoliérů po holoubeckém rybníce s doprovodným programem

sobota 16. srpna 2008,
hasičské cvičiště u rvbníka v Holoubkově

Program: .
14:00 soutěž v požárním sponu družstev dobrovolnvch hasičů -

1.ročník Memorlálu Stan v Herlnka
diskotéka na hasičském cVičištl
sraz gondolléni na loďkách u Ostrůvku, následovat ude plavba po rvbníce
ohňosUOi
pokračování dlskotékV

19:00
20:15
22:00 -
22:15 -

Vprostoru cvlčlltl zaJlitlno občerstveni a tábOrový oheň. GondolléH nezapomeňte - sraz ve 20:15 u Ostnivku.
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