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1.Charakteristika obce
Obec Holedeč se nachází 7 km jižně od Žatce na říčce Blšance.
Administrativně pod obec Holedeč spadají obce Holedeček, Veletice, Stránky a Sádek –
nádraží.
Katastrální výměra je 1854 ha.
Nadmořská výška Holedeče je 219 m nad mořem.
V současné době (ke dni 1.1.2016) má Holedeč včetně všech částí celkově 205 domů a 573
trvale bydlících obyvatel.
Velmi významnou událostí pro Obec Holedeč bylo schválení obecního znaku a praporu v
roce 2010.
Od roku 2008 má obec svou kroniku. Z minulosti se žádná kronika obce nedochovala.
Některé historické momenty jsou údajně zaznamenány v kronice zámku Líčkov, ale do
dnešního dne se nepodařilo tyto záznamy přeložit a zanést do kroniky obce. V současné
době se shromažďují další historické materiály, které budou do této publikace zaneseny.
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2. Historie obce
Holedeč
V roce 2016 je zde evidováno 124 adres a trvale zde žije 373 obyvatel (údaj ke dni 1.1.2016).
Holedeč leží 5 km jižně od Žatce, v nadmořské výšce 219 m n.m.
Ves se připomíná poprvé r. 1318 v souvislosti se sporem Jindřicha z Holedeče s jeho
sousedy. Další zmínka se vztahuje k r. 1332, kdy zde vyšehradská kapitula vlastnila několik
lánů polí s grunty a poddanými. Koncem 14. století patří Holedeč a Holedeček vladykům
Přechovi z Holedče a Benešovi z Měcholup. První zpráva o tvrzi je z r. 1420, kdy zde seděli
bratři Prokop a Oldřich z Holedče. Odolen z Holedče dostal holedečský majetek za
žoldnéřské služby od císaře Zikmunda. V druhé polovině 15. stol. držel tvrz Šmohař z
Rochova na Holedči, jemuž v r. 1470 zemský sněm propůjčil hodnost komisaře nad
hotovostmi Žateckého a Rakovnického kraje (900 pěšáků, 100 jízdních a 30 válečných
vozů).
Tvrz zanikla z neznámých důvodů koncem 15. století.
Od r. 1579 byla Holedeč v držení města Žatce. Velkou katastrofou pro obec byl 25. květen
1872, kdy ničivá noční povodeň Zlatého potoka připravila o život 41 obyvatel Holedeče.
V r. 1879 vznikl v obci první spolek - hasiči a v r. 1911 spolek zemědělský. V roce 1929 byl
v obci Holedeč a Holedeček vybudován vodovod a následně v letech 1930-1931 byla
postavena úpravna vody, která je v provozu dodnes, pouze s jiným technickým vybavením.
V roce 1924 zde podle Stručného popisu politického okresu Žateckého žilo 657 obyvatel, z
toho 57 Čechů (9 %) a 600 Němců (91 %). V místní části Holedeček (německy KleinHolletitz) žilo 214 obyvatel, z toho 12 Čechů (6 %) a 202 Němců (94 %). Materiál se dále
zmiňuje o četném výskytu chmelnic v okolí a o velké povodni z roku 1872, při níž zahynulo
15 místních obyvatel.
Po druhé světové válce dochází ze všech obcí ( Holedeč, Holedeček, Stránky a Veletice) k
odsunu sudetských Němců a postupnému osídlování lidmi z vnitrozemí, ale také ze
zahraničí.
V Holedeči stojí za zmínku událost, kdy na původní most přes Blšanku najel v roce 1975
vojenský tank a celý most se zřítil. V té době nebyl přes potok jiný most, musel se využívat
brod. Na místo původního mostu byla dovezena polovina mostu z obce Počedělice. Proto je
také most pouze s jedním jízdním pruhem. Tento most byl vyroben v roce 1884 v
kladenských hutích.
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Holedeček
Holedeček je část obce Holedeč, leží v nadmořské výšce 221 metrů. Prochází tudy
železniční trať Lužná u Rakovníka - Chomutov a silnice II/227. V roce 2016 je zde
evidováno 39 adres a trvale zde žije 81 obyvatel. Holedeček leží v katastrálním území
Holedeč o výměře 11,71 km2.
Ves je poprvé doložena v r. 1318. V r. 1503 se zde uvádí tvrz, jejímž majitelem byl Raclav z
Tuchořic. V následujících letech se majitelé rychle střídali. V r. 1579 získalo ves s tvrzí
město Žatec. Toho roku je poslední zmínka o tvrzi. K zajímavostem patří původně gotický
jednolodní kostel sv. Bartoloměje s věží. V r. 1737 kostel vyhořel a byl přestavěn do dnešní
barokní podoby. Při sčítání v roce 1527 hospodařilo v Holedečku jen šest sedláků, vesměs
s českými jmény.
Hřbitov zde byl zřízen v roce 1867.
Počátky školy v Holedečku spadají do období panování Josefa II., přesné datum není
známo. Dnešní školní budova byla postavena v roce 1900. Česká škola pro děti z Holedeče,
Holedečku, Stránek a Veletic byla otevřena roku 1935. Ze samostatných spolků zde byl
založen jen jeden, krátce před koncem první světové války to byl Pius, jehož náplní byla
podpora katolické literatury. Za první republiky, v roce 1921 tu žilo jen pět procent Čechů.
Nejvíce obyvatel měl Holedeček v roce 1930 - celkem 224.
Zákon pamatuje v obci s památkovou ochranou na celý areál kostela sv. Bartoloměje
(kromě vlastní budovy kostela také na ohradní zeď a márnici). Památkové ochrany požívá
i usedlost č.p. 8 (obytné stavení a stodola). U hlavní silnice na Žatec stojí barokní
výklenková kaplička.

Veletice
Veletice leží čtyři kilometry jihovýchodně od Žatce v nadmořské výšce 215 metrů. Nachází
se asi 4 km na sever od Holedeče. Prochází tudy železniční trať Lužná u Rakovníka Chomutov. V roce 2016 je zde evidováno 33 adres a trvale zde žije 80 obyvatel. Veletice je
také název katastrálního území o rozloze 4,67 km2.
Nejstarší písemná zmínka o obci je z roku 1340, kdy ji vlastnil vladyka Bohuněk z Veletic.
Veletičtí drželi rodový majetek do poloviny 15. století, kdy jsou zde uváděni poslední známí
členové rodu, bratři Vilém a Hrzek. Majetky zde však měli i někteří bohatí žatečtí měšťané.
V letech 1510 až 1623, kdy je zde doložena i tvrz, zde sídlili Sekerkové ze Sedčic.
Poslednímu z nich, Baltazarovi, byly Veletice za účast na stavovském povstání
konfiskovány, a roku 1627 prodány Janu Kryštofovi z Paaru, který je připojil k panství
Měcholupy. V roce 1654 zde hospodařilo osm sedláků a čtyři chalupníci, dvě usedlosti byly
pusté. Podle jmen byli všichni Němci a všichni pěstovali chmel. Tvrz ze 16. stol. stála na
říčce Blšance a patřila do okruhu vodních tvrzí v tomto kraji, zanikla za třicetileté války. V
r. 1750 koupil ves Leopold Clary a začlenil ji do panství Dobříčany. Ve Veleticích se narodil
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MUDr. Adolf Seifert (1826-1910), nejvýznamnější žatecký historik a architekt Karl Schlimp
(1834-1901). Podle jeho projektu byla v Žatci postavena škola v Komenského aleji.
Velká povodeň v roce 1872 si zde vybrala daň v podobě tří zmařených lidských životů a
mnoha zničených usedlostí (zejména čp. 32).
Do roku 1878 navštěvovali zdejší děti školu v Holedečku, pak se vyučovalo v jednom
z obecních domů. V roce 1884 byla postavena nová školní budova. Roku 1903 byla
postavena silnice do Holedečku s odbočkou do Stránek. Nejstarším zdejším spolkem byla
roku 1896 vzniklá odbočka Svazu Němců v Čechách. Hasiči vznikli o tři roky později.
V roce 1921 byla obec z 96 % německá, jedinými Čechy byli zaměstnanci na dráze.
Nejvíce obyvatel tu žilo roku 1900, celkem 461.
Památkově chráněn je dům se stodolou čp. 36, chalupa z 19. století s dřevěnou pavlačí,
která dokládá původní lidovou architekturu Žatecka. Kolem roku 1800 zde byla postavena
klasicistní kaple.
Stránky
Stránky jsou malá ves, část obce Holedeč. Nachází se asi 3 km na sever od Holedeče a leží v
nadmořské výšce 241 metrů. V roce 2016 je zde evidováno 19 adres a trvale zde žije 39
obyvatel. Stránky je také název katastrálního území o rozloze 2,17 km2.
Nejstarší zmínka je z r. 1341, kdy je uváděn Jaroslav z Drunic. Začátkem 15. stol. jsou
spojeny s Veleticemi. Po husitských válkách byla obec majetkem žateckého patricije
Koblenzera. Časem se stala součástí panství měcholupského a pak dobříčanského, kde
zůstala až do r. 1850. V této době zde žil s rodiči pozdější slavný cestovatel po Arábii Eduard
Glaser. V obci pozdně barokní výklenková kaple s trojúhelníkovým nástavcem štítu z 2.
poloviny 18. století.
Tato obec se může pyšnit jednou raritou, její jméno vymyslel otec českého dějepisectví
František Palacký. Původně se totiž Stránky jmenovaly Drunice. V roce
1341 se v pramenech vyskytuje Jaroslav z Drunic. Toto pojmenování, odvozené
od podstatného jména "drn" se v pramenech uvádí ještě po celé předbělohorské období.
V berní rule z roku 1654, kdy ve vsi bylo 12 usedlostí (čtyři z toho pusté) a jména osadníků
vesměs německá, byly Stránky uvedeny pod názvem Drahnice. Když byla obec v průběhu
17. století úplně poněmčena, začali místní obyvatelé svému domovu říkat Tronitz. Použili
přitom názvu vesnice, která ležela nedaleko mezi Veleticemi a Žatcem a za třicetileté války
zanikla. Palacký, když v roce 1848 vydával svůj Popis Království českého si této záměny
nevšiml a ke jménu Tronitz vymyslel český ekvivalent Stránky. Za první republiky, v roce
1921 zde žili pouze Němci, jedinou výjimku tvořila česká rodina železničního zřízence.
Nejvíce obyvatel měly Stránky roku 1869 - celkem 249.
Sádek - nádraží
Koncem minulého století zřídil žatecký měšťanský pivovar u přejezdu přes trať výletní
restauraci (před vlakovou zastávkou Sádek nádraží), která byla oblíbeným výletním místem
Žateckých ještě v 70. letech. V roce 1887 před vjezdem do stanice vykolejil vlak, při čemž
zahynul strojvedoucí a oba průvodčí byli těžce zraněni.
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3. Hospodaření obce
Možnosti rozvoje obce jsou závislé na jejím hospodaření. Všechny rozvojové programy,
granty a dotační tituly vyžadují jistou míru finanční spoluúčasti ze strany žadatele, je proto
důležité mít představu s jakými prostředky obec hospodaří, s jakými prostředky je možno
počítat do budoucna, ale také jakých výsledků bylo v minulosti při využití finančních zdrojů
dosaženo.
Z hlediska příjmů obce jsou nejvýznamnější položkou daňové příjmy. Každá obec se na
celostátním výnosu daně podílí procentem stanoveným podle počtu obyvatel obce, a to dle
koeficientu velikostní kategorie obce.
4.Ekonomická základna
4.1. Infrastruktura
Veřejná infrastruktura v obci:
V obci je vybudován veřejný vodovod.
V obci je částečně vybudována kanalizační síť. Ve zpracování je PD odkanalizování
území obcí Veletice a Stránky, kde je též plánována výstavba čistírny odpadních vod s
kapacitou zajišťující likvidaci splašků pro obě zmíněné části. Vybudování kanalizace bude
rozsáhlou a investičně nákladnou akcí. Do doby realizace budou splaškové vody
shromažďovány v nepropustných jímkách a vyváženy a likvidovány na ČOV v Žatci.
Energetika - elektrické rozvody pro většinu rodinných domů jsou vedeny po
betonových sloupech, kromě těch k novým rodinným domům, kde je elektřina
vedena v zemi.
Plynofikace v obci je částečná, pouze v Holedeči a Holedečku.
Veřejný rozhlas byl kompletně rekonstruován v roce 2015, je veden bezdrátově s centrálou
na obecním úřadě, slouží především jako systém včasného varování před povodní a jinými
pohromami v povodí Blšanky.
Obec má zpracovaný Územní plán.

4.2. Stav a vývoj výrobních podniků a služeb
Na zemědělské půdě z větší části hospodaří společnost Emil Bureš Hopservis, významný
oblastní pěstitel chmele. Orná půda je převážně zcelena do velkých pozemků. V rámci
restrukturalizace zemědělství došlo k výraznému poklesu zaměstnanosti v tomto odvětví.
V obci jsou dvě prodejny smíšeného zboží a pohostinství v soukromé režii.
Dále zde působí několik větších podnikatelů:
- Brabec vzduchotechnika - montáž a servis klimatizací
- Antico - největší výrobce hřbitovních doplňků v ČR
- Stavkom Veletice - stavební firma zabývající se pokládáním zámkové dlažby, výstavbou,
opravami a údržbou vozovek, chodníků, dvorů, pěší zóny, atd.
- František Uhlík – zednické práce
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5. Lidské zdroje a sociální infrastruktura
5.1. Demografické poměry
Počet obyvatel je v posledních letech stabilní, v současné době má 572 obyvatel. Průměrný
věk obyvatel je 43,07 let. Obec má potenciál ke zvyšování počtu obyvatel, má zpracovaný
územní plán a určeny pozemky pro výstavbu rodinných domů, má vybudovanou
infrastrukturu.
Nezaměstnanost v obci je k 31.12.2015 7,65%, práce schopných mezi 15 - 64 rokem je 392,
z toho 31 hledá zaměstnání. Procento nezaměstnanosti je nad celostátním průměrem 6,24%.
V obci je mateřská škola, základní škola se nachází v sousední obci Měcholupy u Žatce
vzdálené od obce 3 km a v Žatci.
Zdravotnické služby zajišťuje pro obec zdravotní středisko v Měcholupech u Žatce, kde je
praktický lékař pro dospělé. Ostatní zdravotnické služby a nemocnice s poliklinikou jsou v
Žatci. Nejbližší domov důchodců je v Měcholupech u Žatce a v Žatci.
5.2 Kulturní život
V obci probíhá každý rok několik kulturních a sportovních akcí. Pro tuto činnost slouží
travnaté fotbalové hřiště, multifunkční hřiště, dětské hřiště, hřiště na plážový volejbal a
další zařízení v obci. V obci pracuje také Myslivecké sdružení.
Farností spadá obec Holedeč pod faru Liběšice.
6. Doprava, technická infrastruktura
6.1.Doprava
Obcí prochází silnice III. třídy 22721, která navazuje na silnici č. 277, jenž spojuje město
Žatec a rychlostní silnici I/6 Praha-Karlovy Vary.
Obec leží na železniční trati Lužná u Rakovníka - Chomutov.
Železniční zastávka je v obci Veletice, autobusové spojení je do Žatce a směrem na Prahu.
6.2.Technická infrastruktura
Poštovní úřad pro Holedeč je Žatec a všechny části obce obhospodařuje autopošta Žatec.
Občanům je k dispozici též pošta v Měcholupech u Žatce vzdálená 3 km.
Státní ani městská policie v obci není.
Vodovod v obcích Holedeč, Holedeček, Veletice a Stránky spravují Severočeské vodovody a
kanalizace,
Kanalizace v obcích je pouze částečná.
Obce Holedeč a Holedeček jsou plynofikovány.
Rekonstruované místní obslužné komunikace obce jsou řešeny jako součásti veřejných
prostranství s převahou zpevněných ploch.
Zásobování obcí elektrickou energií je řešeno systémem trafostanic.
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7. Životní prostředí
Celkový stav životního prostředí v obci je vcelku uspokojivý. V obci je čisté ovzduší, které
pouze v zimním období narušují lokální topeniště na tuhá paliva.
V blízkosti se nenachází žádný průmysl.
V obcích Holedeč a Holedeček je vybudována kanalizace s ČOV, v obcích Veletice a
Stránky je počítáno s jejím dobudováním.
Komunální směsný odpad, tříděný odpad a bioodpad z obce odváží ze sběrných míst firma
Marius Pedersen a.s. ze Žatce, která spolupracuje s firmou EKO-KOM a část nákladů na
tříděný odpad se vrací obci.
Dvakrát ročně se provádí mobilní svoz, kde je možno odložit velkoobjemový a nebezpečný
odpad. Občané mohou třídit kromě papíru, plastů, skla i elektroodpad, textilní odpad,
drobné kovy a v sezóně i bioodpad.
8. Cestovní ruch
Obec Holedeč je z hlediska atraktivity velmi příhodnou pro cestovní ruch. Její rozmanitá
krajina má nesporné ekologické a rekreační hodnoty a v kombinaci s dobrou dopravní
dostupností nabízí možnost tento potenciál rozvinout, dosud tomu však brání nedostatečná
infrastruktura cestovního ruchu především absence cyklostezek a cyklotras.
Obcí prochází turistická trasa která začíná v Holedečku a vede na nejvyšší bod přírodního
parku Džbán - vrch Výrov (509 m.n.m). Část turistické trasy je součástí naučné stezky,
která začíná u úpravny vody v Holedeči.
V parku, který dříve patřil obci, se nachází památný strom – tisovec dvouřadý, výška 13 m,
obvod uvedený v literatuře 85 cm.
9. Tvorba strategického plánu
Zpracování strategického plánu představuje rozhodování o tom, jaké problémy budou
prostřednictvím tohoto plánu řešeny.
Strategický plán obce Holedeč je koncipován jako střednědobý rozvojový dokument
formulující rozvojové aktivity v letech 2016-2026
Dále je strategický plán vhodnou pomůckou při řízení financí a rozpočtu obce, která
umožňuje snadnější přístup k dotačním zdrojům, protože žadateli o dotaci umožňuje
poukázat, že při realizaci investiční (neinvestiční) akce se nejedná o nahodilou činnost, ale
o akci, která je součástí koncepčního rozvoje obce.
Strategický plán obce Holedeč by se měl stát otevřeným dokumentem, který bude
reagovat na aktuální situaci jak v obci, tak ve společnosti. Zastupitelstvo by mělo tento plán
alespoň jednou do roka revidovat a aktualizovat.
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10. SWOT – analýza
Silné stránky: S
-dobrá dostupnost do Žatce
-flexibilita obyvatelstva – dojíždění za prací do měst
-relativně dobrý stav životního prostředí
-územní předpoklady pro turistické využívání
-malebná krajina s dobrými podmínkami pro krátkodobou a střednědobou rekreaci
-turisticky atraktivní region vhodný pro houbaře a čistá příroda
-prosperující zemědělský podnik v obci
-existující infrastruktura obce
-dobrá úroveň elektrifikace a plynofikace
-schválený územní plán
Slabé stránky: W
-špatný stav místních komunikací a chodníků
-není vybudovaná kanalizace na odpadní vody a čistička odpadních vod v obcích Veletice a
Stránky
-silná vyjížďka obyvatel za prací
-nízký zájem potenciálních investorů o území
-nedostatečná a nekvalitní nabídka ploch pro podnikání ve vlastnictví obce
-chybějící ubytovací kapacity
-chybějící bezpečné cyklostezky a cyklotrasy
-chybějící sociální služby pro starší občany
-neexistence lékaře v obci
Příležitosti: O
-vytvořit územně technické podmínky pro podnikání
-vybudovat infrastrukturu pro nové bydlení
-opravit a rekonstruovat místní komunikace a chodníky
-využít volné pracovní síly – zdroje pro zaměstnanost v obci
-připravit podmínky pro rozvoj pěší a cyklistické turistiky
-podporovat rozvoj restauračních a ubytovacích zařízení
-podporovat rozvoj informačního systému o obci
-podporovat rozvoj služeb a občanské vybavenosti
-podporovat vytvoření zdravotních a sociálních služeb
-podporovat zajištění servisních a poradenských služeb pro starší občany
-zkvalitnit estetickou a obytnou hodnotu krajiny – výsadba zeleně, revitalizace vodních toků
a nádrží, zalesnění
-rekonstruovat nevyužité obecní objekty
-podporovat obnovu a rozvoj vesnice a ochranu a péči o dědictví venkova
-podporovat činnost a působení spolků v obci
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Ohrožení: T
-prodlevy v opravách technické infrastruktury,
-riziko znečištění životního prostředí z důvodu velmi nízkého počtu ČOV na toku Blšanky
-havarijní situace některých místních komunikací
-havarijní stav stávajících chodníků
-nedostatečný počet chodníků
11.Rozvojový strategický plán obce:
Analýzou silných a slabých stránek obce jsme zjistili, na které oblasti by měly být zaměřeny
strategické záměry obce.
11.1. řešení katastrálního území obce s vyznačením veškerých plánovaných stavebních a
hospodářských aktivit obce,
-výsadba veřejné zeleně
-úprava veřejných prostranství v obci, odvodnění
-opravit a provést rekonstrukci místních komunikací
-provést rekonstrukci hřbitova, s vybudováním parkoviště
-rekonstrukce návsi a rybníku v Holedeči
-komunikace a komunikační plochy - viz níže, je plánována oprava části místních
komunikací, především v centru obce za využití dotace
-veřejný prostor, parky, rybník, rekreační plochy – revitalizace veřejného prostranství za
využití dotace
11.2. zjednodušená (schematická) dokumentace úprav a obnovy kulturní krajiny v katastru
obce v rozsahu požadavků na dokument zejména:
- cestní sítě zajišťující přirozené propojení obce s krajinou a sousedními obcemi včetně
doprovodných prvků – možnost budování cyklostezek a cyklotras ve spolupráci s obcemi
MRG Žatecko - plánováno
11.3. seznam akcí k rozvoji hospodářství obce
- podpora činnosti spolků v obci za účelem sblížení podnikatelských aktivit
- pomoc při dodržování zvyků a tradic
- pomoc při údržbě stávajících sportovišť za účelem sblížení občanů s cílem propojení
podnikatelských příležitostí
- podpora při pořádání kulturních a společenských akcí
- propagace obce za účelem zvýšení návštěvnosti a turistického ruchu v obci
11.4. seznam nejdůležitějších osvětových, kulturních a společenských akcí k podpoře
realizace Rozvojového strategického plánu
- obec podporuje pořádání Staročeských májů, dětského dne, pálení čarodějnic, rozsvícení
vánočního stromu a další aktivity pro děti i dospělé. Dále také sportovní a společenské akce
ve spolupráci s MRG Žatecko
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11.5. aproximativní stanovení nákladů na jednotlivé akce, v jednotlivých letech realizace
Rozvojového strategického plánu

Investiční záměr

Rok
realizace

Finanční
odhad

odvodnění Veletice
odvodnění návsi v Holedečku do Blšanky
oprava místní komunikace (chodník) ul. Žatecká
oprava hřbitovní zdi, vybudování parkoviště
rekonstrukce návsi v Holedeči
vybudování komunikací „Na cihelnu“ a „K mlýnu“
rekonstrukce komunikace „Vážná“
revitalizace rybníku v Holedeči
budování cyklostezek, cyklotras – spolupráce s MRG
výstavba kanalizace Veletice, Stránky + ČOV
rekonstrukce kostelních schodů
rekonstrukce komunikací pro pěší
vybudování lávky spojené s mostem přez Blšanku
rekonstrukce domu pro seniory v Holedečku
vybudování startovních bytů v budově OÚ

2016
2016-17
2016-17
2016-17
2018-20
2017-19
2019-21
2018-20
2017-25
2017-26
2017-26
2016-26
2018-26
2021-26
po r. 2026

250 tis. Kč
500 tis. Kč
850 tis. Kč
650 tis. Kč
3 mil. Kč
5 mil. Kč
2 mil. Kč
3 mil. Kč
2 mil. Kč
20 mil. Kč
200 tis. Kč
1,5 mil. Kč
250 tis. Kč
5 mil. Kč
3 mil. Kč

11.6. další dokumentace, vyplývající z požadavků obce nebo místní pracovní skupiny
-není vyhotovena
12. ZÁVĚR
Tento dokument byl schválen Zastupitelstvem obce Holedeč na jeho jednání dne 4. 2. 2016.
Součástí tohoto dokumentu je výpis z usnesení Zastupitelstva obce.

Starosta obce: Zdeněk Krejčík

Vypracoval: Zdeněk Krejčík
Použité zdroje pro výklad historie: wikipedie, webové stránky obce Holedeč, Deštnice a MRG Žatecko

