HOLEDEČSKÝ OBČASNÍK

OBEC HOLEDEČ, IČ 00556297

Evidenční číslo: MK ČR E 18161

č.1/2019

HOLEDEČSKÁ DRBNA
Vážení sousedé,
dostává se Vám do rukou první letošní výtisk, dovolte mi, abych vás informoval
o současném a budoucím dění v našich obcích.
________________________________________________________________
Jak jste si mohli všimnout, započaly práce na opravě polních cest na „Píska“ a k
„Novému mlýnu“, komunikace budou po dobu stavby uzavřeny.
Rekonstrukce elektrické sítě. S touto stavbou současně probíhá obnova
veřejného osvětlení v celé trase tj. 1200 m. Obnova je nutná z toho důvodu, že
firma ČEZ zruší stávající betonové sloupy, na kterých jsou umístěny lampy
veřejného osvětlení. Na rekonstrukci veřejného osvětlení bylo požádáno o
dotaci. Obě tyto akce budou ukončeny v listopadu tohoto roku.
Bylo požádáno o změnu územního plánu, zejména podkladových map, které po
pozemkových úpravách neodpovídají skutečnosti. První veřejné projednávání je
plánováno na červen/červenec tohoto roku.
Na rekonstrukci chodníku mezi Holedečí a Holedečkem je vydáno stavební
povolení, v tuto chvíli se čeká na schválení žádosti o dotaci.
Revitalizace rybníku v Holedeči – je zahájeno vodoprávní řízení, celá akce se
zdržela požadavky hasičů a hlavně odboru životního prostředí. Jedná se o výskyt
kriticky ohroženého druhu živočicha – skokan skřehotavý a silně ohroženého
druhu rostliny – leknín bílý. Po vydání povolení bude podána žádost o dotaci.
Kanalizace Veletice a Stránky – celou akci brzdí sami občané, kteří
nespolupracují s projektanty stavby a bojkotují stavbu. Nesouhlas vyslovili ve
Veleticích 3 stále bydlící občané + 4 chalupáři. Ve Stránkách 1 trvale
bydlící, mimo chalupářů, které je problém zastihnout a budou znovu obesláni.
Pokud občané, kteří dosud nedali souhlas s umístěním stavby a realizací stavby
kanalizace, na svém stanovisku setrvají do konce dubna, nebude jejich parcela
zahrnuta do projektu. Pokud budou v budoucnosti uvažovat o připojení svého
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objektu na veřejnou kanalizaci, budou si muset projekt a realizaci stavby, včetně
zařízení financovat sami.
Bohužel každé zdržení bude mít za následek problém, který vznikne od
1.1.2021.
Od tohoto data již nebude smět obec vyvážet jímky. Odvážet odpad z jímek
budou smět jen čistírny odpadních vod nebo podnikatelé podle živnostenského
zákona. Pro ilustraci uvádím ceny z článku zveřejněné na internetu:
https://www.nasejimky.cz/clanky/kolik-stoji-vyvoz-jimky-a-septiku/
Náklady na vývoz jímky
Cena za vývoz jímky se pohybuje v rozmezí 800 - 3 500 Kč.
Člověk spotřebuje průměrně 100 litrů vody za den. To, jak rychle se jímka
naplní, záleží kromě spotřeby vody také na její velikosti. Díky následující
tabulce získáte představu o tom, kolik vás vývoz jímky bude stát. V
přehledovém ceníku bereme v potaz, že daný objekt je využíván celoročně.
Velikost
jímky
5m
10 m
12 m

Počet počet
osob vývozů
15 za
2
rok
11 za
3
rok
12 za
4
rok

Cena za
1 vývoz

Ročně
zaplatíte

1 500 Kč 22 500 Kč
2 200 Kč 24 200 Kč
3 500 Kč 42 000 Kč

K uvedeným cenám za vývoz si některé firmy účtují také paušální poplatek,
cenu za výjezd a samozřejmě ujeté kilometry.
Samozřejmě, čím dál za vámi firma pojede, tím více si za ujeté kilometry
naúčtuje. Orientační sazba za 1 km činí 30 Kč.
Fara – bohužel po prohlídce objektu fary statikem bylo konstatováno, že stavba
by se dala zachránit, ovšem za mnohem vyšší částku, než by stála demolice s
následnou novou stavbou. Na současnou přestavbu na byty pro seniory by
nebylo možno získat dotaci z programu OPŽP, které jsem projednával se
Společností projekčních a dotačních služeb. Závěr z našeho jednání byl takový,
že se tento dotační program nevyplatí z hlediska nákladů v závislosti na
způsobilých nákladech projektu.
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V případě demolice by dotace činila 70 % v návaznosti na novou stavbu, kde by
dotace byla také 70 %. To by znamenalo, že obec by vyšla demolice a následná
novostavba na částku cca 2 mil. korun.
Bude probíhat jednání ohledně dalších kroků.
Kostel – od památkářů máme souhlas s opravou chodníku u kostela, bohužel se
zatím nepovedlo sehnat stejnou šamotovou dlažbu. Jinou nám památkáři
nepovolí. Pokud by někdo věděl o této dlažbě (viz. foto), prosím o informaci.
Stačilo by 80 – 100 ks, dlažba má rozměry 15x15 cm.

Hřbitov – plánovaná oprava středové zdi proběhne v letních a podzimních
měsících.
Cesta k mlýnu – rekonstrukce části cesty v délce 250 m, kterou bude financovat
obec. Je vydáno stavební povolení, probíhá výběrové řízení na zhotovitele a
nyní se čeká na poskytnutí dotace o kterou bylo požádáno. Po obdržení dotace
bude podepsána smlouva o dílo.
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Plánované kulturní a společenské akce:
18.4.2019 – Veřejné zasedání zastupitelstva
30.4.2019 – Stavění Máje a rej čarodějnic
9. -10.5. – Zápis do Mateřské školy Holedeč
18.5.2019 – Staročeské Máje
24. – 25.5 – Volby do Evropského parlamentu
1.6.2019 – Dětský den
15.6.2019 – Sranda bez plotů - Lenešice
------------------------------------------------------------------------------------------------Pro oživení paměti připomínám:
kontejnery na tříděný odpad neslouží k ukládání domovního odpadu, od toho má
každý popelnici. Chtěl bych všechny poprosit, aby před vhozením „PETek“ do
kontejneru je každý sešlápl, v případě vhození uzavřených a nesešlápnutých
obalů se výrazně snižuje kapacita kontejneru a platíme za „odvoz vzduchu“. To
samé platí u papírových krabic, není „nutné“ je do kontejneru vkládat složené.
Dále je vhodné u červeného kontejneru číst informace, co se do něj nedá
vkládat, například monitory.
Celá varná deska se tam prostě nevejde ani náhodou.
Hlášení poruch:
Veřejné osvětlení – Porucha veřejného osvětlení: telefonicky 800 101 109 NON STOP volání zdarma, nebo http://www.eltodo.cz/hlaseni-poruch.html.
Nutno nahlásit číslo sloupu veřejného osvětlení HL000XXX
Elektrická energie – ČEZ Distribuce, ověřte si jednoduše aktuální stav
distribuce elektřiny na konkrétní adrese. Ukážeme vám probíhající plánované
odstávky či poruchy.
Pokud jsou k dispozici i aktuální časy jednotlivých událostí, dozvíte se je.
www.bezstavy.cz
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V neděli 24.3.2019 oddíl ČTU Hunkpapa Holedeč čistil les od odpadků. Za
to jim patří velké poděkování.

Sportovní okénko
Rozpis zápasů TJ Sokol Holedeč
14. kolo, 06.04.2019 16:30
Holedeč - Chlumčany B
16. kolo, 20.04.2019 17:00
Holedeč - Lišany
17. kolo, 27.04.2019 17:00
Pátek - Holedeč
18. kolo, 04.05.2019 17:00
Holedeč - Ročov
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19. kolo, 11.05.2019 17:00
Holedeč - Lubenec
20. kolo, 18.05.2019 17:00
Koštice - Holedeč
21. kolo, 25.05.2019 17:00
Holedeč - Buškovice
22. kolo, 01.06.2019 17:00
Cítoliby B - Holedeč
23. kolo, 08.06.2019 17:00
Holedeč - Vroutek B

20.4.2019 proběhne v KD Holedeč velikonoční turnaj ve stolním tenise –
čtyřhra
________________________________________________________________
Oznámení o povinnosti separace odpadu pro podnikatele
Na základě upozornění Městského úřadu Žatec, odboru odpadového
hospodářství a ochrany ovzduší, oznamuji, že dle zákona o odpadovém
hospodářství zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen
„Zákon“), májí podnikatelé povinnost shromažďovat odpady utříděné podle
jednotlivých druhů a kategorií.
Na výběr jsou dvě možnosti:
1. ŽIVNOSTNÍK SI ZVOLÍ VLASTNÍHO DODAVATELE SLUŽEB
ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ.
2. ZAPOJENÍ DO SYSTÉMU V OBCI NA ZÁKLADĚ PÍSEMNÉ
SMLOUVY.
Všem podnikatelům bude zaslán dopis s oznámením a ceníkem.
________________________________________________________________
Ohledně zpřístupnění sběrného dvora u žatecké teplárny pro naše občany
byla zaslána žádost na Městský úřad Žatec, původní na Čeradické ulici
nebude již otevřen.
Po odstranění betonového sloupu na obecním pozemku za školkou bude na
tomto místě postaven přístřešek na pytle se separovaným odpadem a na
elektroodpad.
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Střípky ze zápisů zastupitelstva obce Holedeč z let 1911-1920
(neupravované)
(v dalším vydání budou následující desetiletí 1921-1930)
16.7.1911
Stark se ptá, co se povedlo ohledně osvětlení mostu. Předseda odpověděl, že
pověřil policistu, aby lampu plnil jen jedenkráte jednou flaškou petroleje, aby se
výdaje na osvětlení nepřekročily.
26.10.1913
Jednání kvůli 3 obecním pozemkům. Bylo ujednáno přenechat je zase za
dřívějších podmínek policistovi Konradu Moisesovi, hrobníku Antonu
Ludererovi a kostelníku Franzi Moisesovi. Policistovi za noční službu,
hrobníkovi za bezplatné kopání hrobů pro obecní chudé a kostelníku rovněž za
bezplatné pohřby pro chudé.
Volné návrhy. Předsedající přednesl žádost místního chudého Eduarda Johna
kvůli bydlení v zimních měsících. Bylo ujednáno, aby komora postavená u
obecního domu (arest) žadateli přes zimní měsíce přidělena.
22.11.1914
Usnesení kvůli úpisu válečné půjčky. S ohledem na patriotické cíle jednohlasně
na návrh předsedajícího schválena částka 4000 korun a použít k tomu kmenový
kapitál u České spořitelny v Žatci (1460 K), Zemědělské okresní záložny v Žatci
(1640 K 94 hal.) a zbytek také odtamtud.
11.3.1919
Anton Stark podal návrh ohledně nočního hlídání. Nynějšího hlídače vyzvat, aby
konal svoji noční službu správně nebo jiného hlídače určit a přidělit mu mzdu
365 korun. Jednohlasně schváleno.
Josef Luderer podal návrh ohledně pozemku, který má od osady v bezplatném
užívání zvoník Anton Luderer, protože pozemek není řádně oséván a je
zanedbáván. Pod delší rozpravě jednomyslně schváleno jej bezplatně přenechat
až do odvolání policistovi.
Josef Luderer podal žádost vybídnout Josefa Jelenka, aby ovocné stromy u jeho
pozemku na Novém Světě (Neue Welt) přesadil 1 metr od cesty. Vzato na
vědomí a provedením pověřen předsedající.
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