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Obecní úřad informuje

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

Výsledky komunálních voleb:
Okr ková volební komise v Holoubkově oznamuje
veřejnosti vý ledky voleb do zastupitelstva obce konaných
ve dnech 15. a 16. října 2010.

Celkový počet osob zapsaných ve tálém eznamu voličů
byl 1.195, z toho se voleb zúčastnilo 682 voličů, tj. 57 %.

Do zastupitel tva obce pro volební období 20 1~ 2014 byli
zvoleni tito kandidáti:

Za Občanskou demokratickou tranu:
Ing. Lukáš Fišer (336 hlasů)
Mgr. Hana Křejdlová (183 hlasy)
Zdeňka Švihlová(156 hlasů)

Za Českou stranu ociálně demokratickou:
Mgr. Dagmar Kořánová (262 hla y)

Za Sdružení nezávi lých kandidátů Volba pro Holoubkov:
Ing. Zbyněk Tůma (235 hlasů)
Stanislav Kurdík (232 hlasy)
MUDr. Václava Gutová (221 hla )

Za Komuni tickou stranu Čech a Morayy~
Miroslav Vild (367 hlasů)
Anna Vildová (229 hlasů)

Za Sdružení nezávislých kandidátů DOHODA:
Bc. Roman Hašek ( 172 hlasy)

ZaTOP09:
Václav Bez taro ti (135 hlasů)

Kompletní výsledky včetně počtu hla ů pro jednotlivé
volební strany a jejich kandidáty jsou k dispozici na
oficiálním výsledkovém serveru Českého statistického
úřadu www.vo1by.cz.

Ustavující zasedání zastupitelstva obce:
Ustavující za edání nově zvoleného zastupitelstva obce pro
volební období 2010-2014 e konalo v pondělí 15.11.20 IO.
Na pozici tarosty obce byli navrženi dva kandidáti: p.
Miroslav Vild a p. Ing. Lukáš Fišer. Zastupitelstvo v tajné
volbě zvolilo novým starostou obce p.lng. Lukáše Fíšera.
Nový tarosta dále navrhl zřídit funkce dvou místostarostů,
přičemž na pozici prvního mí to tarosty navrhl p. Mgr.
Hanu Křejdlovou, na pozici druhého mí tostaro ty p.

Miroslava Vilda. Vzhledem k tomu, že druhý kandidát svoji
nominaci neakceptoval, byla volba místostarosty/ů
odložena na příští jednání zastupitelstva.

Za tupitelstvo dále rozhodlo zřídit těchto 5 výboru:

• výbor kontrolní - 5 členů
• výbor finanční - 5 členů
• výbor sociálně-zdravotní a bytový - 5 členů
• výbor pro školství, kulturu a zájmové organizace

- 7 členů
• výbor tavební - 5 členů

Ob azení pozic předsedů a členů jednotlivých výboru bude
řešena na dal ím jednání za tupitel tva. V této ouvislo ti
byli vyzváni všichni lídri kandidátních listin, které e
zúča tnily komunálních voleb, aby na obecní úřad podali
návrhy na obsazení pozic členů jednotlivých výboru.

Další jednání zastupitelstva obce:
Zastupitelstvo obce e na svém dalším veřejném zasedání
sejde v ponděli 20. prosince 2010 od 18:00 hodin v
zasedací místnosti obecního úřadu. Na programu bude mít
např. volbu místostarostů, volbu předsedů a členů
jednotlivých výborů, schválení termínů jednání
za tupitelstva v roce 2011, návrh nového jednacího řádu
za tupitel tva, ekonomické záležitosti (změnu rozpočtu na
letošní rok, návrh rozpočtu na rok 2011, zajištění inventur
atd.), schválení výše poplatku za popelné na pří tí rok,
návrh investic pro rok 2011 a další aktuální záležito ti.
Všichni občané j ou na jednání rdečně zváni.

Otevření komunikace na hrázi rybníka:
V pondělí 29.11.2010 byla po téměř tříměsíční uzavírce
opětovně otevřena kraj ká komunikace vedoucí po hrázi
holoubkovského rybníka. Od tohoto dne tak mohou tuto
komunikaci všichni řidiči i chodci opět bez omezení
používat. Vzhledem k tomu, že oficiálně se jedná pouze o
předčasné užívání a prochází e staveništěm (termín
kompletního dokončení stavby včetně chodnikuje stanoven
na 30.6.2011) a s ohledem na počasí žádáme především
chodce o maximální opatrnost.

Předvánoční akce v základní a mateřské škole:
Ve čtvrtek 16.12.2010 se v mateřské škole konaly Vánoční
dílny a besídky jednotlivých tříd. Návštěvníci mohli
zhlédnout pásmo básní, písní a koled a poté si společně s
dětmi mohli vyrobit jednoduchou vánoční výzdobu.
Podobná akce se uskuteční v úterý 21.12.2010 od 8:00 hod. i
v základní škole, kde se den předtím zároveň koná den
otevfených dveří. Návštěvníci zde budou moci nahlédnout
přímo do výuky.



Rubrika starosty

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás poprvé z tohoto místa oslovil jako nově zvolený starosta naší obce. V prvé řadě bych Vám rád
poděkoval za důvěru, kterouj te mi projevili v proběhlých komunálních volbách. Počet hlasů, které jsem od Vás do tal, beru
jako velký závazek a odpovědnost za další chod a rozvoj naší obce. evstupuji do zcela neznámého prostředí, neboť jsem
zde v uplynulých čtyřech letech pů obil jako místostaro ta. V tomto volebním období bych rád navázal na to dobré, co se
nám v minulo ti podařilo, ale v každém případě je nutné některé věci, které nefungovaly, změnit. První a zásadní změnou, od
které se odvíjí všechno ostatní, je řádné per onální obsazení obecního úřadu. Stojí před námi mnoho úkolů které je nutné
zvládnout, ať už z hlediska inve tic, dotací či neustálých změn právních předpisů a s tím souvisejících nároků na práci každé
obce. Hrát si na to, že to všechno nějak na půl úvazku, po večerech, po víkendech, po "socialisticku" zvládneme, v dnešní
době opravdu není možné. Svět a vnější okolí se velmi rychle mění a vyvíjí a je tále těžší na to umět včas a adekvátně
reagovat. etýká se to pouze soukromého sektoru, ale pozadu samozřejmě nezůstává ani veřejná správa. Do chodu obcí stále
více proniká elektronizace (projekty jako datové schránky, Czech POINT, základní registry tátu apod.) či standardizace a
dokonalá právní čistota některých úkonů (vydávání rozhodnutí, nařízení, obecně závazných vyhlášek atd.). Aby všechny
tyto úkony ve spojení s nejrůznějšími žádostmi občanů, které každý den přicházejí, byly řádně zabezpečeny, musí každý
obecní či městský úřad řádně fungovat jako standardní instituce veřejné správy na úrovni dnešní doby. Nejdůležitější v tomto
ohledu je řádné personální ob azení úřadu lidmi, kteří i těmito problémy dokáží poradit. Navrhl jsem proto na
zastupitelstvu, aby funkce staro ty byla vykonávána jako uvolněná (tzn. na plný úvazek tak, jak tomu i v minulosti bylo) a
aby zde stejně jako v minulém volebním období působili dva neuvolnění místostarostové. Myslím, že toto personální
obsazení e o vědčilo aje jediným možným řešením toho, aby byly všechny funkce obce řádně zabezpečeny.

Samotný nástup do funkce staro ty nebyl úplně jednoduchý. Při každém nástupu do nové funkce by mělo proběhnout řádné
předání formální i věcné agendy. Toto vš ak na obecním úřadě připraveno nebylo, naopakj em zde našel kanceláře zastavěné
nábytkem a kříněmi a v nich nepřetříděné mnohdy letité materiály, které již měly být dávno někde v archivu. Pustili jsme se
roto do třídění a přebírání, oddělování aktuálních ajiž neaktuálních věcí, které v ak vzhledem k objemu bude trvat poměrně

ulouho. Při samotném předávání funkce taro ty však mu ím ocenit velmi korektní přístup mého předchůdce. K tomu jsem
mu el zabezpečit spoustu dalších věcí jako předání agendy v mém bývalém zamě tnání, změnit podpisové vzory v bankách,
na katastru nemovitostí a v dalších institucích, zaji tit chod obecního úřadu atd. Ani ne dva týdny po mém zvolení se ozvala
, paní Zima" v celé své kráse. Tak razantní nástup zimního počasí již na konci listopadu nepamatujeme několik posledních
let. V kritické dny, kdy padal sníh celý den i celou noc jsme do terénu poslali veškerou techniku, kterou jsme měli k
dispozici. S vypětím všech il e nám podařilo udržet všechny místní komunikace sjízdné a všechny/chodníky schůdné.
Samozřejmě, že není možné mít všechno uklizeno a posypáno 6:00 hodin ráno, ovšem i v této oblasti je ještě co zlepš ovat.

Myslím si, že i v tomto hektickém období byly všechny funkce obce řádně zabezpečeny. Vzhledem k tomu, že jsem byl
jediným oficiálně zvoleným funkcionářem obce (nebyli zvoleni místo taro tové ani jednotlivé výbory), nebylo možné letos
u pořádat mikulášskou zábavu v ále firmy WEILER. O to srdečněji bych Vás rád pozval již na 3. ročník předvánoční akce
"Setkání u vánočního stromu", kde letos kromě dětí z mí tní MŠ a ZŠ vystoupí také rokycanský dětský sbor Rokytička. Akce
se bude konat na parkovišti u Jednoty pod nově ozdobeným vánočním stromem. I tento "vánoční" strom však beru pouze
jako provizorní, pro příští roky počítáme s ob taráním a nazdobením pořádného vánočního stromu, který bude nějak
vypadat. .

Od nového roku, kdy již budou řádně zvoleny všechny orgány obce, by měl obecní úřad začít opět standardně fungovat.
Dveře od mojí kanceláře jsou Vám kdykoliv otevřené a těším se na spolupráci s Vámi. V žádném případě nemohu slíbit, že
vždy bude možné vyhovět každé žádosti či každému přání, ale rozhodně nebudu dělat rozdíly v osobě žadatele. Chtěl bych
Vám všem popřát klidné prožití vánočních svátků strávených s lidmi, které máte rádi a kteří mají rádi Vás, bohatou nadílku a
mnoho zdraví štěstí a ú pěchů v novém roce 20 11.

Ing. Lukáš Fišer; staro ta obce

Vážení spolvlObčané)

ptejeme Vám klidné pf"ožití vánočních svátků

a do nového f"okV\2011 mnoho zdf"aví)
štěstí a osobních i pf"acovních LÁspěchů.

Členové zo s+wpi+e.lstvoobce a
zaměstnanci obecního LÁtadV\



Obecní úřad v Holoubkově a Základní škola a Mateřská škola
Holoubkov

pořádají 3. ročník předvánoční akce

S pásmem vánočních koled a básniček vystoupí děti z MŠ a žáci ze
ZŠ Holoubkov. Poté bude následovat vystoupení rokycanského
dětského sboru Rokytička.

Kdy: ve středu 22.12.2010 v 17:00 hodin
Kde: na parkovišti u Jednoty

Srdečně zveme všechny spoluobčany.
Občerstvení je zajištěno.

Oslavy Dne dětí v Holoubkově -ohlédnutí za letošní akcí

V obotni odpoledne o po ledním květnovém víkendu dne 29.5.2010ožil Holoubkov opětpo roce oslavami letosjiž60.
výročí Dne dětí. Tato po lední ze érie akcí na závěr prvního pololetí roku 2010 měla na rozdíl od těch předchozích,
konaných převážně v parku u Granátníka nebo v jídelně Weiler, centrum svého dění na fotbalovém hřišti nedaleko nádraží.
Mocná příroda e navzdory obavám z případného deště nad organizátory první části oslav určené široké veřejnosti, tentokrát
u trnula, a tak bylo ten den počasí pro venkovní oslavu přímo stvořené. Zástupci školy a místních zájmových organizací se
tím pádem mohli mezi 13. - 14:30 hodinou nerušeně věnovat přípravám různých soutěžních atrakcí, které úderem 15 hodiny
za doprovodu diskotékové hudby slavnostně odstartovaly svůj běh a malým soutěžícím dávaly možnost vyzkoušet si vlastní
dovedno t, jejímž pádným důkazem zaplňujícím místa ve tartovních kartičkách se stávala razítka y. podobě rozmanitých
zvířátek. Ta spolu se sladkou odměnou v cíli za zdárné absolvování outěžních disciplín rozzářila oči malých i větších dětí
stejně jako následující pohádkové představení O vlku a kůzlátkách v podáni známého a mezi dětmi oblíbeného divadélka
Dráček, jehož členky mezi nás v rámci oslav opět zavítaly a pohádkovou tečkou zakončily první etapu oslav Dne dětí, které
se po tomto doslova pohádkovém, i co se tento den počasí týkalo, zakončení svého svátečního dne odebraly se svými rodiči
zpět ke svým domovům.

Napsal: Daniel Opatrný

Vzpomínky jednoho dědy

Před jedenácti lety, kdy bylo laveno 620 let trvání Holoubkova, byl vydán pamětní list leteckým snímkem obce, který
měl podobu mapky o velikosti 35 x 50 cm. Vloni, kdy to bylo 630 roků, vydala obec malý kapesní kalendářík s tímto
nímkem v mi ni atuře. V průběhu po ledních 10 let, kdy jsme prožívali přelom tisíciletí, paní MUDr. Zieglerová

ofotografovala všechna bytová taveni v Holoubkově do alba formátu A4. Podle poznámek u některých obrázků tím vlastně
vznikla obrázková kronika všech stavení v obci ve 4 dílech aje uložena v obecní knihovně.

V té době se také obcí projížděla jedna klukov ká parta na kolech. ěkde narazili u konce ulice na pole a museli e
vracet stejnou cestou. Vznikla proto potřeba mapky, kde by taková cesta byla označena. Obrátili se na dědu jednoho z nich,
zda by jim tu mapku neudělal. Ten volil podmínkou, že mu ní pomohou. Vypůjčil si velkou mapu obce na obecním úřadě
a na čtvrtce A3 vykreslil cesty a podle výpisu popisných čí el, která kluci podle ulic sep ali tak vznikla obstojná mapa obce.
Když při vracení mapy uviděla tehdej í paní starostka Černá náš výtvor, doporučila nám k číslům popisným přidat obrázky
těch budova hned sjednala polupráci s p. Zieglerovou. Ta nám opatřila obrázky o velikosti asi 1 cm a tím vznikla mapa
o velikosti 90 x 120 cm. Tu pak dala p. tarostka zasklít. Visí vedle vchodu ke kanceláři na obecním úřadě. Jedna kopie byla
dána do hotelu ajedna přiložena ke kronice obrázkové.

Brzy nato také byla otevřena pamětní místnost obce v zámečku, kde jsou shromážděny sportovní trofeje, sbírka
pohledů, upomínky na dlouhodobé pochody, činnost divadelního spolku a hasičů ajiné upomínky. Obě místa doporučuji
k návštěvě.

Z vyprávění Ing. Bečky zapsala: Daniela Pechová, kronikářka a knihovnice



TJ Holoubkov - fotbalový klub informuje
Vážení čtenári, vážení sportovní přátelé,
dovolte mi, abych Vás tímto krátce informovat o činnosti fotbalového klubu TJ Holoubkov. V současné době fotbalový

oddíl čítá více než 100 hrajících členů a činovníků. Účastníme se následujících soutěží:
muži.A" okresní přebor
muži.B" okresní soutěž
oddíl žáků okresní přebor
oddíl přípravky nepůsobí v oficiální soutěži, hraje přátelské zápasy.
Jakjistě víte, barvy klubu ajméno obce Holoubkov propaguje ináš fotbalový tým žen, který se v minulém soutěžním

ročníku účastnil republikové II. České ženské fotbalové ligy. I když by ho dosažené výsledky opravňovaly k setrvání ve
vyšší soutěži, působí v letošní sezóně ve lTI. lize. Rozhodnuti o tomto dobrovolném sestupu do nižší třídy vyplynulo
především z odchodu několika klíčových hráček, ale také z vyšší finanční náročnosti II. ligy.

Přestože se v soutěžním ročníku 2009/2010 zcela nenaplnily naše představy o konečném umístění jednotlivých
družstev, můžeme být spokojeni se širokou základnou hráčů, věnující se pod hlavičkou TJ Holoubkov fotbalu. V soutěžnim
ročníku 2009/2010 se muži "A" umístili na 8. mí tě ze 14. oddílů, muži "B" na 7. místě z 10. oddílů, žáci na 9. místě ze 13.
oddílů a ženy ve II. lize skončily na 8. místě z 10. oddílů. Po podzimní části ročníku 2010/2011 patří mužům "A" 6. příčka z
12. oddílů, muži "B" jsou na 11. místě ze 14. oddílů, náš výrazně omlazený tým žáků je na 9. místě z 11. oddílů a ženy po
podzimu vedou tabulku III. ligy.

Jak j iž bylo uvedeno, před letošní sezónou se náš žákovský celek výrazně omladil. Po dovršení 15 let věku ukončilo
činnost několik členů z oddílu žáků, bohužel neni dostatečný počet k založení oddílu dorostenců. Končícím členůmjsme se
snažili zajistit hostování v jiných dorosteneckých klubech, abychom pokud možno měli do budoucna zajištěný kádr pro start
v kategorii dospělých. Stále provádíme nábor nových členů do oddílu žáků i do kategorie přípravky. Kontaktní informace
pro rodiče jsou na našich stánkách www.sweb.cz/tjholoubkov, případně na stránkách věnovaných mládeži:
www.tjboloubkov-zaci.wbs.cz .

Co se týče mimo sportovní činnosti, průběžně probíhá údržba fotbalového areálu. Tato celoroční údržba obnáší stovky
brigádnických hodin, za což všem aktivním členům děkuji. Pro nezasvěcené se fotbalové hřiště může jevit pouze jako
posekaná louka, skutečno t je ovšem jiná. V průběhu vegetačního období je nutno trávník sekat 2x týdně, alespoň 1x za
měsíc hnojit a samozřejmostí je pravidelné zavlažováni. Dále se 1x ročně provádí postřik proti plísni sněžné a lx proti
plevelům. Z finanční stránky, i tato pouze minimální údržba, obnáší ročně cca 60000,- Kč. Zatímco travnatý povrch hřiště
se daří udržovat v relativně dobrém stavu, s rovinou hřiště je to mnohem horši. Díky spodnímu podloží (navážka) jsou na
ploše prohlubně a nerovnosti, které nelze opravit neustálým ručním navážením zeminy. Z tohoto pohledu se naše hřiště
bohužel řadí mezi nejhorší hrací plochy na okrese.

V roce 2007 byly slavnostně otevřeny kabiny v areálu TJ. Po několik desetiletí trvající nedůstojný stav zázemí našich
fotbalistů je tím vyřešen. Rád bych však v této souvislosti poukázal na skutečnost, která nemusí být všem známa. Provoz
tohoto zařízeni sebou přináší i další požadavky na finanční pro tředky ve vý i cca40 000,- Kč ročně (35000,- Kč elektřina na
vytápění a ohřev vody + cca 5000,- Kč vodné). V souvislosti s vypuštěním rybnika nastal závažný problém na zajištění
zavlažování plochy fotbalového hřiště. Za pomoci obecního úřadu a opět díky nes četným brigádnickým hodinám členů TJ
byl v areálu hřiště vybudován vlastní zdroj provedením hloubkového vrtu a zřízením přečerpávací nádrže (na této akci se
finančně spolupodílely obec Holoubkov částkou 110 tis. Kč a tělovýchovnájednota částkou 50 tis. Kč). Možná se nyní ptáte,
proč jsem se tak podrobně rozepsalo finančních částkách spojených s činno ti klubu. Nejednou jsem se totiž setkal s
negativní reakcí na fakt, že TJ Holoubkov dostává z rozpočtu obce dotaci 125000,- Kč ročně. My si této podpory obce velmi
vážíme, jelikož bez ni by nebylo možné činnost klubu v tomto rozsahu zabezpečit. Rozpočet TJ Holoubkov se pohybuje
okolo cca 350 000,- Kč ročně a zbývající částku musíme jako nezisková organizace zajistit z členských příspěvků, případně
od sponzorů ze soukromé sféry. O financování českého portu toho bylo již nap áno i hovořeno mnoho. Za posledních šest
let jsme, kromě cca 6 000,- Kč ročního příspěvku na údržbu, neobdrželi od ČSMF žádnou dotaci na činnost.

Naši členové se podilejí rovněž na společenských akcích v rámci obce. V loňském roce proběhly v areálu TJ společné
oslavy 650 let obce Holoubkov a 90 let tělovýchovy v Holoubkově. Při této příležitosti bylo v prostoru tréninkové plochy
vybudováno hřiště na volej bal a nohejbal a připravena výstava mapující tělovýchovu v naší obci. Rovněž se v areálu
opakovaně uskutečňují, ve spolupráci s ostatními zájmovými organizacemi, Dny dětí. Naši členové se také v průběhu roku
podílí na pořadatelských službách při večerních tanečních zábavách.

Závěrem chci poděkovat těm, kteří nám umožnili v minulém roce nejen provozovat sportovní činnost, ale i díky jejich
podpoře náš areál dále rozvíjet. Dovolte mi, abych zde jmenoval: Obecni úřad Holoubkov, Olbrich-CZ, Rumpold-P s.r.o.,
DM Dřevovýroba MF Holoubkov, Miroslav Brabec-provozovatel Hotelu Bělohlávek, REVOS s.r.o. Rokycany,
Dřevomodeláma Šůcha a syn. Současně bych rád poděkovat všem těm, kteří věnují podstatnou čá t svého volného času na
zaj ištění chodu fotbalového klubu a všem příznivcům, hráčům a funkcionářům klubu popřát klidné prožiti vánočních svátků
a v následující fotbalové sezoně hodně sportovních úspěchů a zážitků.

Sportu zdar a kopané obzvlášť.
Stanislav Kurdlk, prezident fotbalového klubu
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