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Obecní úřad informuje

Webové stránky obce jsou k di pozici na adre e
www.obecholoubkov.cz.

- Zastupitel tvo obce se se 10 na svém posledním zasedání
v letošním roce v pondělí 14.prosince. Projednalo mimo jiné
stav na úseku odpadového hospodář tví obce, hospodaření za
III. čtvrtletí 2009 a rozpočet obce na rok 2010. V neposlední
řadě se též zabývalo přípravou a zajištěním inventur majetku
obce k 31.12.2009 i dalšími důležitými otázkami v bodě
různé.

a příštím zasedání se zastupitel tvo obce ejde již v pondělí
11.1edna 2010 od 18:00 hodin. Bude projednávat zejména
zajištění hlavních investičních akcí Obce v r. 20 IO. Těmito
akcemi bude "Vestavba půdních bytů a dostavba výtahu
v objektu DPS Holoubkov - Zámečku. Na tuto akci v hodnotě
cca II mil. Kč získala Obec příslib dotace z ROP lihozápad
ve výši až 10,2 mil. Kč. Bude se jednat o velice náročnou
akci, která by měla být realizována v období únor - srpen
20 10. Další důležitou a náročnou akcí bude výměna oken ve
všech obecních bytech s předpokládanými náklady cca 4
mil.Kč Tuto akci, na kterou není dotační titul, bude Obec
hradit z fondu oprav bytového fondu a z rezerv svého
rozpočtu z minulých let.

- V měsíci listopadu 2009 byla firmou Strabag dokončena
hlavní letošní investiční akce - výstavba nové komunikace a
veřejného o větlení v čá ti obce Chejlavy s propojením na
Těškovskou silnici. Byl tak odstraněn letitý problém v této
čá ti obce, věříme, že ku pokojenosti zde žijících
spoluobčanů. Dílo bylo odvedeno ve velmi dobré kvalitě při
nákladech cca 6 mil. Kč. Došlo k ú poře 511 tis. Kč proti
původnímu rozpočtu a mlouvě s dodavatelem tavby. a tuto
akci Obec opakovaně třikrát žádala o dotaci z ROP Jihozápad,
ovšem bohužel neúspěšně. Požadavky 6x převy ovaly
možnosti ROP v této pří lu né dotační o e - 1.5. Mí tní
komunikace. Z uvedeného vyplývá, že celou tuto akci přes
značné vynaložené úsilf, které jsme věnovali její přípravě
mu ela Obec hradit celou ze svého rozpočtu.

Zastupitelstvo obce stanovilo po provedení příslušného
ekonomického rozboru též poplatek od trvale bydlících
občanů v obci a rekreační nemovitost za sběr a
odstraňování komunálního odpadu na rok 2010 (tzv.
popelné) ve výši 470,- Kč na občana a rok, či rekreační
nemovitost. Oproti roku 2009 tedy dochází k mírnému
navýšení poplatku o 10,- Kč. Pře to Obec nadále tuto oblast
dotuje ze svého rozpočtu částkou více jak 300 tis. Kč za
rok. Poplatek je splatný do 31.3.2010 nejlépe na obecním
úřadě jeho provozni době - zejména v pondělí nebo ve
tředu. Případné pozdní platby nebo nedoplatky budou

sankciovány či vymáhány dle příslušné obecní vyhlášky či
dalších zákonných předpisů. Děkujeme za pochopení a
včasné provedení plateb.

- Výbor kultury ve spolupráci s obecním úřadem připravuje
kulturní akce na rok 2010. V úterý 22. prosince jste se
měli možnost zúčastnit poslední letošní kulturní akce
"Zpívání u vánočního stromu" na parkovišti u nákupního
třediska. Akce se doufáme líbila a v podobných akcích

chceme pokračo at.
a sobotu 13. února 20 IO připravujeme tradiční

"Masopustní průvod obcí" a následně večer Masopustní
taneční zábavu. Chystejte si tedy masky do tohoto průvodu,
ať se akce vydaří podobně jako v minulých letech. Jedná se
již o tradiční a věříme, že i oblíbenou akci. Dále je chystána
např. velikonoční taneční zábava 3.4.20 10, oslava MDD
30.5.2010 a další akce jako besedy, výstavky apod.
v průběhu celého I. pololetí v r. 2010 i následně. O jejích
konání a dalších konkrétnostech budeme včas informovat
ob yklým způsobem.

- Oprava chybného údaje z minulého čísla zpravodaje.
Došlo zde vinou tiskárny k chybě uvedením nesprávného
autora příspěvku k 30. výročí otevření školní družiny
v obci. Autorkou pří pěvku nebyla uvedená pí. Milana
Jarošíková, ale pan! Alena Kalou ová - vychovatelka v D.
Autorce se tímto za chybu tiskárny omlouváme. Děkujeme
za pochopení.
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Rubrika starosty

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych ve svém dnešním příspěvku plnil slib z minulého čísla zpravodaje a informoval Vás o dvou

problémech, které značně komplikují život v naší obci, respektive o způsobu jejich řešení. Jedná se o probíhající akci
"Optimalizace železniční trati Zbiroh-Rokycany" a vývoj kolem holoubkovského rybníka a stavu najeho hrázi.

První akce již probíhá od května tohoto roku, kdy byla zahájena a náš úsek
Zbiroh-Rokycany má být dokončen v roce 2013. Letos mimo jiné probíhá a je nyní
dokončována komplexní rekonstrukce nádraží v Rokycanech. Obdobně jako letos v
Rokycanech bude v roce 20 IOkomplexně přebudováno i naše nádraží v Holoub-kově,
což bude pochopitelně vzhledem na náročnost tavby pro nás nemalý problém s dopady
na život v obci, podobně jako v Rokycanech leto . Dále pak v období únor až květen
20 IO bude probíhat II. etapa rekonstrukce železničního viaduktu nad silnicí IlI/234 I
směr Hůrky a to podobně jako v letošním roce za úplné uzávěry této silnice pod
předmětným viaduktem se stanovením stejných objízdných tras jako v I. etapě této
rekonstrukce. Průběžně také bude pokračováno v opravách železničního spodku a
výměně železničního svršku mezi stanicemi Holoubkov a Rokycany. V roce 20 II
pak bude následně přebudován malý viadukt od Medového Újezda měrem na Mýto na
podjezdnou výšku 4 60 metru, čímž by e poté mělo dopravě v Holoubkově, zejména na
hrázi rybníka, výrazně ulehčit od nadměrných nákladů. Jedná se o velikou investici,
vždyť jenom tento "náš" úsek Zbiroh-Rokycany má tát 4,5 mld. Kč. Z uvedeného tedy
nepřímo vyplývá, že z této akce nás čeká v obci ji tě dost problémů, které věřím, že e
podaří společně zvládnout.

Ve věci holoubkovského rybníka a jeho hráze je v souča nosti zpracován projekt pro územní řízení na rekon trukci
hráze a vozovky na ní. Toto řízení má být v nejbližších dnech
zahájeno. Dojde k rozšíření hráze jejím do ypáním do rybníka na
klasický lichoběžníkový tvar a rozšíření koruny hráze na cca 10
metrů. Ná ledně má být na návodní straně hráze vybudován
chodník pro chodce o šířce 2 metry a klasická obousměrná silnice v
šíři 7 metrů. Má se jednat o klasickou ypanou hutněnou hráz.
Množství dosypaného materiálu má činit 6500 m3. Akce opravy
hráze musí být koordinována s akcí opravy rybničních zařízení a
odbahnění rybníka z pochopitelných důvodů. Při odbahnění má
býtz rybníka vyvezeno 180000 m3 bahna, cožji tě hovoří amo za
sebe o veliko ti této akce. V proběhlé výzvě v 2. pololetí 2009 byl
vlastník rybníka s žádostí o dotaci na rybník jako takový bohužel
neúspěšný a nezbývá než doufat, že se voj í opakovanou žádo tí
uspěje v roce 201 O.lnve torem opravy hráze a vozovky na ní bude
Plzeňský kraj za pomoci příslušné evropské dotace. Akce je
směřována na rok 20 II s případným zahájením v závěru roku 20 J O. Jak jsem již uváděl bude však nutné obě tyto akce v
návaznosti skloubit, což pochopitelně nebude jednoduché mimo jiné i s probíhající akcí "Optimalizace železniční trati
Zbiroh-Rokycany".

Jak z výše uvedeného vyplývá nečeká nás tedy v obci jednoduché období. Řešení těchto problémů všakjiž s ohledem
na stav nelze odkládat. Věřím, že se všechny tyto velice náročné akce podaří se ctí zvládnout bez výrazných dopadů na život v
obci. Určitě to však nebude období jednoduché a bude vyžadovat mimo jiné vzájemnou ohleduplno t, toleranci a pochopení
situace.

Vzhledem k tomu, že toto čí 10 zpravodaje vychází v závěru roku dovolte, Vážení poluobčané, abych Vám popřál
šťastné a klidné Vánoce a do nového roku 20 IOzejména pevné zdraví, štěstí, spokojeno t v práci i rodinném životě i dostatek
prostředků a pohodu pro životv naší obci. Miroslav Vild, starosta obce

Prodej bytů na starém sídlišti je dokončen

Na jednání zastupitelstvajsem přednesl závěrečnou zprávu o prodeji bytů na starém sídlišti, která je vyvěšena
na internetových stránkách obce. V rámci této akce, která započala v dubnu 2007 a trvala více než rok a půl, bylo
provedeno mnoho úkonů, které nakonec vedly k převodu jednotlivých bytů najejich dosavadní nájemce, z nichž se tím
pádem stali vlastníci. Nejprve bylo nutné v katastru nemovitostí rozdělit celé domy na jednotlivé bytové jednotky, poté
zpracovat kupní smlouvy, schválit prodeje bytů na za tupitelstvu, vložit vlastnické právo do katastru nemovitostí a
nakonec založit Společenství vlastníků jednotek (SVJ) každého domu a zvolit jeho vedení. Jsem velmi rád, že e mezi
novými vlastníky podařilo najít schopné a energické lidi, kteří se s plnou odpovědností vrhli do zajištění správy teď už
svých domů.



Na předsedy těchto SVJ čekalo hned zpočátku poměrně dost práce: museli svolat schůzi shromáždění všech
vlastníků, která podle stanov polečenství musí některé věci schvalovat předtím, nežje před eda může vykonat, dále založit
bankovní účet, pojistit dům, uzavřít smlouvu e správcem, s dodavatelem vody a elektřiny, zajistit rozúčtování některých
nákladů, zavést pokladnu, zajistit vedení účetnictví atd. ebylo toho málo, ale všichni předsedové se s těmito úkoly mi tmě
vypořádali. Na shromáždění vlastníků se dále jednalo o velikosti příspěvků, které budou jednotliví majitelé bytů platit do
fondu oprav, z něhož si budou hradit opravy a větší rekon trukce společných částí svých domů. Ačkoliv si každé SVJ
schválilo jinou výši tohoto příspěvku (zkrátka podle možností, věkové struktury obyvatel domu a naléhavosti oprav), ve
všech případechje tento příspěvek vyšší než bylo nájemné, které se platilo obci. Navíc mnoho lidí začalo investovat nemalé
prostředky do zlepšení vnitřního vybavení svých bytů, nej lepším důkazemje především masivní výměna oken, které jsou po
50 letech v žalostném stavu. Jednoznačně se tak potvrdilo pravidlo, že i každý raději investuje do svého majetku, než aby
platil nájem cizímu. Jsem pře vědčen, že výše plateb do fondu oprav bude dostačující alespoň na to, aby bylo opraveno to
nejakutnější, o co se léta nikdo nestaral. Tím bude také splněn účel, pro který jsme k prodeji obecních bytů při toupili.

V současné době z celkových 69 bytů na tomto idlišti zbývá ve vlastnictví obce už pouze 9 bytů, které jejich nájemci
buď nemohli nebo nechtěli koupit. Tito lidé zůstávají i nadále nájemníky těchto bytů a dále platí obci nájem. Obec za ně po ílá
příslušné finanční prostředky na účet každého společenství a plní tak své zákonné povinnosti řádného člena SVJ. Jedinou,
avšak podstatnou, nevýhodou těchto nájemníků je to, že o opravách a rekonstrukcích domů nemohou rozhodovat a mu ejí e
podřídit rozhodnutí ostatních, kteří si byt koupili. Z hlediska obce byla tedy tato akce dokončena a já přeji všem novým
vlastníkům bytů, aby se o svůj majetek tarali lépe, než to dělala obec.

Ing. Lukáš Fišer. mlstostarosta obce

Den otevřených dveří ve školských zařízeních obce

Dvacátý listopadový den se v ZŠ a MŠ Holoubkov nesl ve znamení tradičního Dne otevřených dveří, u jehož
příležitosti si mohli občané Holoubkova prohlédnout modernizací prošlé vybavení naší mateřinky i základky. S o mou
hodinou ranní otevírala své dveře zájemcům mateřská školka Holoubkov, v níž pozornost příchozích upoutaly výtvarné
práce dětí a samozřejmě nově vybavené třídy, kde se malí žáčci pod dohledem učitelek i svých maminek věnovali
nejrůznějším činnostem, počínaje výtvarnými pracemi a konče nejrůznějšími hrami, do nichž nás některé děti s nadšením
zasvěcovaly.

Ukázky tvůrčí dovedno ti žáků spolu s kronikami a fotografiemi dokumentujícími historii školství v naší obci od cca
19. století až po oučasno t nabízela od ranních hodin návštěvníkům rovněž holoubkov ká základní škola. Expozice
umístěná v učebně vzbuzovala obdiv jak starších tak i těch mladších zvláště žáků naší "koly, kteří o přestávkách v doprovodu
učitelů na tuto zajímavou a zároveň poučnou výstavku po jednotlivých třídách zavítali. V rámci této akce bylo možno v
odpoledních hodinách prohlédnout i vybavení školní družiny, umístěné v bývalé budově MNV naproti kole.

Celkový dobrý dojem z celé akce umocnil i fakt, že navzdory dnešní konzumní době se z podvědomí dnešních dětí,
mládeže a vůbec budoucí generace takové hodnoty, jako zdvořilost a lušnost, považované bohužel za projev slabošství,
hanby a zbabělosti, stejně jako řeme lná zručnost a vztah k přírodním hodnotám, majícím mnohonásobně větší cenu než
často zbytečný luxus,ještě docela nevytratily.

Daniel Opatrny

Zpráva o činnosti kmene Ligy lesní moudrosti Jilm za rok 2009

Naši činnost během roku je možné pozorovat každý pátek od čtyř do še ti hodin na kmenových schůzkách.
Tyto kmenové schůzky využíváme nejen ke společným hrám, ale i k poznávání přírody, učení se různým dovednostem a
rozvoji celé osobnosti. K mnohým aktivitám (převážně v zimním období) využíváme klubovnu u zámečku. Veškerá
naše činnost je určena dětem a mládeži. To nám umožňuje přitažlivou formou pozitivně ovlivňovat osobní vývoj a
rozvoj mladé generace a nabídnout jí atraktivní využívání volného času. Dále je pro členy kmene, ale i pro jiné zájemce
pořádáno pondělní lezení na horolezecké stěně v Mýtě, v letních měsících lezeme na skalách v okolí.



o prázdninách jsme strávili krásných čtrnáct dní na letním táboře na břehu řeky Berounky(pod obcí Bujesily)
společně s oddílem ČSOP Šneci ze Zbiroha. Cestu na tábor a zpět jsme díky jeho poloze podnikli na kolech, kterájsme využili
také v průběhu tábora k výpravám do okolí.

Náš kmen má v současné době tři členy nad osmnáct let, dva členy nad patnáct let a osmnáct členů do patnácti let.
V roce 2009 splnilo zasvěcovací stezku, kteráje nutná pro plnohodnotné přijetí do kmene sedm členů kmene. Kjejich výkonu
jim blahopřeji!

za kmen Jilm: Vašek Šebek

Z historie sportu v obci - HC Holoubkov válčil o ligu

Před šedesáti lety bojoval Holoubkov o nejvyšší soutěž. Když v roce 1931 založilo několik nadšenců
v Holoubkově oddíl ledního hokeje, nikdo netušil,jak se kolektivní hra významně zapíše do historie obce.

Vše "zavinila" charakteristická plocha velkého rybníka, jež se v zimních měsících proměnila v několik
hokejových plácků každý pro jinou věkovou kategorii. Dospělá garnitura s iniciály HCR na dresu vytvořila na
přírodním ledě pravé sportovní kolbiště, kde se bojovalo o mistrovské body v odpovídajících soutěžích. Začátky nebyly
jednoduché. Holoubkovští se ale hokeje pustili s takovou vervou, že v zasvěcených kuloárech obec s několika sty
obyvateli nebyla brzy neznámým pojmem. Sílu venkovského hokeje ukázalo přátelské střetnutí na počátku roku 1942,
kdy na zdejší led přijel slavný I. ČLTK Praha. Na rybníce se zrodilo neskutečné skóre 1:1. V té době začal na sebe
upozorňovat svými výkony mladý forward Míla Vinš. Pohostinství jeho rodičů blízko ledové plochy se stalo
nezbytným i pro ostatní hráče. Slavná éra HC Holoubkov se začala p át v poválečném období. Vítězná vlna v ročníku
1948/49 vynesla "rybníkáře" do kvalifikace o nejvyšší soutěž.

V j ihočeské metropoli změřili své síly s Meteorem České Budějovice. Po urputném boj i se na ukazateli objevili
dvě pětky. Plichta dávala velké naděje pro odvetu. Holoubkov zachvátila hokejová euforie. Přes mohutné
povzbuzování tři tisícovek diváků jihočeský val domácí tým, jenž hrál ve složení Boreček, bratři Jonákovi, Černý,
Šlapák, Vinš, Adamec, Runt, Mojžíš, Brabenec mezi československou elitu nepustil. Utkání tohoto památného mače
skončilo výsledkem 1:2 pro České Budějovice. Od tohoto utkání uplynulo již šest desítek let. ..

Na obrázku hokejisté HCH. Zleva:R. Kouhm.J. Řežný,F Černý,F Vinš,V Boreček, Jan Jonák, Jos. Jonák, L. Vinš. F Tieška.

Zpracoval: Miroslav Vild
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