HOLEDEČSKÝ OBČASNÍK

OBEC HOLEDEČ, IČ 005562, – Evidenční číslo: MK ČR E 18161

č.1/2018

HOLEDEČSKÁ DRBNA
Vážení sousedé,
zastupitelé přišli s nápadem oživit vydávání Holedečské drbny. Máte v ruce
první číslo, nebude psané tak jak jste byli v minulosti zvyklí, ale doufám, že
informace zde budou pro Vás přínosné.
Zdeněk Krejčík, starosta obce
Na rok 2019 jsou připraveny tyto projekty:
- zasíťování holedečské lokality Bukovina pro výstavbu 12 RD

vydáno v nákladu 250 výtisků

datum vydání: prosinec 2018
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- chodník z Holedečku do Holedeče, na tuto akci byla již podána žádost o
dotaci, pokud vše klapne, bude dotace činit částku 2 000 000,- Kč.

------------------------------------------------------------------------------------------------- rybník v Holedeči, je dokončena projektová dokumentace, po vydání povolení
bude podána žádost o dotaci, která by měla být ve výši 1 500 000,- Kč.

vydáno v nákladu 250 výtisků

datum vydání: prosinec 2018

2

HOLEDEČSKÝ OBČASNÍK

OBEC HOLEDEČ, IČ 005562, – Evidenční číslo: MK ČR E 18161

V současné době je dokončena projektová dokumentace kanalizace ve
Stránkách a ve Veleticích a projektanti získávají veškerá potřebná vyjádření.
Situace Veletice:

vydáno v nákladu 250 výtisků

datum vydání: prosinec 2018
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Situace Stránky:

vydáno v nákladu 250 výtisků

datum vydání: prosinec 2018
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Pro některé obyvatele je zde výňatek ze souhrnné technické zprávy –
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ
STAVBY (DUR) v rozsahu Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 405/2017 Sb.
Výstavba stok tlakové kanalizace bude probíhat převážně v zastavěných částech obcí
Veletice a Stránky. Pouze hlavní stoky vedoucí k ČOV budou provedeny v nezastavěné části
obcí.
b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíly a úkoly územního
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci
Dokumentace je v souladu s územně plánovací dokumentací obce Holedeč.
V územním plánu pro obce Veletice a Stránky je navržena oddílná splašková kanalizace
ukončená na nové biologicko-mechanické ČOV.
Návrh je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací v Ústeckém kraji.

------------------------------------------------------------------------------------------------Připravované akce:
autobusová zastávka ve Veleticích:

vydáno v nákladu 250 výtisků

datum vydání: prosinec 2018
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Dokončené akce:
Autobusová zastávka v Holedečku, bude na ni navazovat nový chodník.

vydáno v nákladu 250 výtisků

datum vydání: prosinec 2018
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Parkoviště u hřbitova v Holedečku:

------------------------------------------------------------------------------------------------Podařilo se po značných peripetiích zkolaudovat kanalizaci v Holedečku,
v současné době je již podepsána nájemní smlouva se společností SvS na
provozování kanalizace, po zapsání věcných břemen na všech dotčených
pozemcích se bude připravovat smlouva převodu kanalizace do majetku SvS.
Další plánované akce na roky 2019/2020:
- rekonstrukce elektrického vedení (pokládka do země) v Holedeči od školky
přes náves a na cihelnu, s tím je spojena investice obnovy veřejného osvětlení ve
stejné trase z důvodu odstranění betonových sloupů.
- rekonstrukce vodovodu v ul. Mlýnská, Vážná, U hřiště a v Lesní ulici (hradí
SvS) v Holedeči
- výstavba zpevněných cest k Novému mlýnu a od úpravny vody na křižovatku
cesty na Klůček a Stránky (částka se pohybuje okolo 20 000 000,- Kč), do
budoucna se počítá i s úpravou cesty ze Stránek do Klůčku spolu s výsadbou
biokoridorů na „pískách“ (bude hradit pozemkový úřad), část cesty k Novému
mlýnu bude muset hradit obec, neboť leží v intravilánu obce a pozemkový úřad
na ni neobdrží dotaci.
- oprava odvodnění nad tratí ve Veleticích
- pokračování v opravě hřbitovních zdí v Holedečku (středová zeď)

vydáno v nákladu 250 výtisků

datum vydání: prosinec 2018
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- změna územního plánu obce, jde o pozemky, jejichž majitelé mají zájem své
pozemky zahrnout do ploch k bydlení a o zápis změn po digitalizaci.
- výstavba veřejného osvětlení ve „slepé ulici“ v lokalitě u cihelny (vydáno
stavební povolení)
- v dalších letech je plánovaná rekonstrukce ulic Vážná, k cihelně a náves
v Holedeči, tyto akce budou probíhat postupně po ukončení rekonstrukce
vodovodu, el. vedení, veřejného osvětlení. Vše bude záviset na možnosti získání
dotace na tuto finančně náročnou akci.
- určitě není zapomenuta přestavba bývalé fary na sociální byty, vše bude
záležet na finanční situaci obce.
Na Sús Louny byla odeslána žádost na opravu silnice ve Veleticích:

vydáno v nákladu 250 výtisků

datum vydání: prosinec 2018
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Plánované kulturní a společenské akce:
20.12.2018 – Veřejné zasedání ZO Holedeč, vánoční pohoštění
31.12.2018 – Oslava Silvestra v KD Holedeč
9.2.2019 – V KD Holedeč – odpoledne maškarní bál pro děti, večer pro dospělé.
------------------------------------------------------------------------------------------------Zájemci o zasílání informačních SMS můžou kdykoliv přijít na obecní úřad
podepsat souhlas se zasíláním, bohužel, po analýze našim pověřencem budou
muset být podpisy na samostatném archu, souhlas je připojený k tomuto výtisku,
po vyplnění jej odevzdejte na obecní úřad. Další tiskopisy si můžete vyzvednout
na obecním úřadě, nebo stáhnout z webových stránek obce
http://www.holedec.cz/obecni-urad/tiskopisy-ke-stazeni/
Na úřadě je stále dostatek knih o historii našich obcí.
Kdokoliv by měl chuť a čas se zapojit do přípravy dalšího čísla drbny bude
vítán.
I když jsem to neměl v plánu, musím reagovat na anonymní dopisy které, ač
nejsou adresovány mě, ani proti mně, škodí jiným osobám v obci. Rozesílání
takovýchto dopisů je známkou duševní choroby, a pisatel/ka by měl/a vyhledat
odbornou pomoc.
________________________________________________________________
Od roku 2019 dochází ke zvýšení cen za likvidaci komunálního odpadu, jedná
se o cenu, kterou určuje svozová firma a nikoliv obec.
Ceník odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu na rok 2019
(nejčastější varianty):
celý ceník je k nahlédnutí na obecním úřadě a na webových stránkách obce.
velikost nádoby
60 l
60 l
80 l
80 l
120 l
120 l

četnost svozů
1 x týdně
1 x 14 dnů
1 x týdně
1 x 14 dnů
1 x týdně
1x 14 dnů

vlastní nádoba
1 554
1 042
1 804
1 176
2 353
1 451

pronajatá nádoba
1 672
1 161
1 923
1 295
2 485
1 583

Samostatně žijící důchodci – 60 l, 1 x 14 dní - 500,- Kč/rok.
Poplatek za psa zůstává - 50,- Kč/rok
vydáno v nákladu 250 výtisků

datum vydání: prosinec 2018
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Dále bych upozornit, že 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“.
________________________________________________________________
Střípky ze zápisů zastupitelstva obce Holedeč z let 1901-1910
(v dalším vydání budou následující desetiletí)
31.3.1901
Odevzdání a převzetí majetku patřícího osadě Holedeč (Gross Holletitz)
následkem vytvoření místního zastupitelstva v Holedeči.
Soupis aktiv (obecní dům čp.16, obecní pozemky, zvonička se zvonem, kapitál
kmenového jmění - ve státních obligacích 400 korun, v žatecké spořitelně na
dvou účtech 24 korun a 84 korun, v žatecké zemědělské okresní záložně 97
korun, u Josefa Kinkala 420 korun, u Josefa Rudla 9 korun, podílu okr. záložny
21 korun, nářadí, atd.) a pasiv (pasiva zajištěná v pozemkových knihách,
směnka na 32 000 korun v okr. záložně a úroky). Kmenový majetek je koncem
roku 10 648 korun.
19.5.1902
Pan Ferdinand Hohler zažádal:
a) o urychlení výstavby nové školní budovy a provedení její kolaudace
b) aby místní zastupitelstvo rozvrhlo poměr celkových prací na přímé daně se
státními přirážkami; rozpočet školy a rozvržení pak předložilo k nahlédnutí
c) aby místní zastupitelstvo předložilo k nahlédnutí účty na výstavbu školy v
celém objemu a jakým způsobem obci bude chybějící částka 4475 korun 19
haléřů rakouské měny zase doplněna do kmenového jmění,
d) aby hned po kolaudaci byla podána žádost vysokému zemskému sněmu o
schválení subvence ze zemských nebo radních prostředků, v čemž je obava,
protože uběhly 2 roky od povolení výstavby nové školní budovy; kvůli
zdržování od místní školní rady nebo kvůli přetížení prací by vysoký zemský
sněm nemusel žádost projednat a školní obec by tak po 3 letech už neměla
žádný nárok na subvence.
2.10.1903
Sdělení předsedajícího: c.k. okresní soud v Žatci už rozhodnutím z 15.5.1900
č.j. II 21839/96/2, který je tímto předložen k nahlédnutí, vyzval osadu Holedeč,
aby vytvořila gruntoknihovní pořádek s ohledem na veřejnou cestu - parcely
kat.č. 1704, 1685/1 a 1694 v Holedeči, s ohledem na silnici vedoucí z Holedeče
do Rakovníka a s ohledem na cestu vedoucí z Holedeče do Lhoty (Welhütten).

vydáno v nákladu 250 výtisků

datum vydání: prosinec 2018
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Podle skici geometra Karla Majera z 12.2.1901 ze Žatce, která tímto rovněž
předložena k nahlédnutí.
14.5.1905
Pan Josef Luderer podal návrh, aby se podala žádost u slavného okresního
výboru o povolení použít 1000 korun z kmenového jmění na pokrytí poloviny
splátky zemské bance.
27.12.1906
Jednání ohledně prodeje ledu na rybníce. Jednomyslně schváleno neprodávat
pod 10 korun.
Jednání o odvozu písku z pozemků osady. Jednohlasně schváleno, že na
obchodní účely se bude platit 40 haléřů za kubík.
12.4.1909
Předání a převzetí majetku patřícího osadě místním představeným Maxem
Gerstenhöferem od bývalého místního představeného Antona Haunera.
Aktiva: 1) státní obligace na 400 korun, 2) spořitelní knížka u žatecké spořitelny
na 1154 korun 68 hal., 3) spořitelní knížka u okr. zemědělské kasy na 990 korun,
4) tamtéž na 1126 korun 25 hal., 5) účastnický podíl u okr. zemědělské kasy 21
korun 60 hal., 6) kapitál staré školy 1602 korun.
Pasiva: kmenový majetek má r. 1908 činit 10 729 korun 23 hal., chybí k
doplnění 5456 korun 30 hal.
8.12.1910
Oznámení předsedy: Rozpočet na rok 1910 nebyl dokončen, protože vypsání
c.k. daní kvůli srážkám dodnes nedošlo. Dále ještě jeden pachtýř dluží větší
pacht, předseda žádá o příkaz k jeho zkasírování - schváleno.

Přeji všem krásné prožití vánočních
svátků a mnoho úspěchů v novém roce.

vydáno v nákladu 250 výtisků

datum vydání: prosinec 2018
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