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č.1/2020

HOLEDEČSKÁ DRBNA
Letošní výtisk by mohl nést název „Drbna kovidová“
________________________________________________________________
Bohužel letos byly zrušené veškeré kulturní a společenské akce, v druhé vlně se
již nákaza rozšířila do našich obcí. V případě potřeby je na obecním úřadu
dostatečná zásoba dezinfekčního prostředku a jednorázových roušek, které si
můžete vyzvednout.
Když už jme u špatných zpráv tak ty další:
- nepodařilo se získat dotaci na domácí kompostéry, v roce 2021 budeme
podávat žádost znovu
- nepodařilo se získat dotaci ani na „Polyfunkční dům“ na místě fary
v Holedečku
A teď ty lepší zprávy:
- získali jsme dotaci na chodník z Holedeče do Holedečku. Jak jste si mohli
všimnout, je již dokončený a byla podána žádost o kolaudaci

- další dotaci jsme získali na rekonstrukci veřejného osvětlení v Holedečku.
Stavba je dokončena, v současné době se kompletují doklady k žádosti o
kolaudaci
- dotaci jsme dostali i na revitalizaci rybníku v Holedeči, stavební práce stále
pokračují, provádí se utěsnění dna bentonitovými pasy a vyskládání břehů
lomovým kamenem
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- je zahájeno výběrového řízení na vybudování sběrného místa, na který jsme
také získali dotaci. V rámci dotace vybudujeme přístřešek na separovaný odpad
a nakoupíme 7 kontejnerů (plast, kovy, papír, velkoobjemový odpad a
biologicky rozložitelný odpad). Do budoucna se bude řešit i zastřešené stání pro
tyto kontejnery.

Další nudné zprávy z realizovaných akcí:
Polní cesty
Pozemkový úřad financuje v rámci realizace společných zařízení rekonstrukci
polních cest, dokončuje se druhá etapa. Ta zahrnuje cestu na Pískách ze Stránek
ke Klůčku a z Veletic směrem na Perč. První etapa byla dokončena v srpnu
2019, včetně části, kterou financovala obec – cesty k Novému mlýnu
v zastavěné části obce.
Veřejné osvětlení Holedeček
V roce 2020 byla zrealizována za pomoci dotace rekonstrukce veřejného
osvětlení v Holedečku. Při této akci byl v Žatecké ulici při výkopových pracích
vykopán ruční granát. Naštěstí přivolaný pyrotechnik zjistil, že rozbuška je již
nefunkční.
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Kanalizace Veletice a Stránky
Vydání územního rozhodnutí trvalo 10 měsíců, i z důvodu nesouhlasu některých
občanů s vedením kanalizace přes jejich pozemky. Bylo nutné přepracovat
projektovou dokumentaci a trasu kanalizace změnit. Nyní je podána žádost o
vydání stavebního povolení, v tuto chvíli nejde ani odhadnout termín vydání
povolení. Teprve po vydání stavebního povolení lze podávat žádosti o dotaci. To
znamená, že ani v r. 2021 se stavba zřejmě nestihne zahájit.
Hřbitov Holedeček
Byla dokončena oprava středové zdi hřbitova.

Stránky, nový asfaltový povrch, červen 2020
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Oprava lávky v Holedeči

Lokalita „Bukovina“
Bylo dokončeno zasíťování parcel pro 12 RD - vodovod, kanalizace, elektrické
vedení, veřejné osvětlení. Všech 12 parcel je již rozprodáno. V lednu 2021 se
začne realizovat stavba komunikace spolu se vsakovacími objekty. První RD již
stojí, další 3 stavby jsou zahájeny. K této lokalitě se váže zajímavý článek, který
ještě nebyl nikdy publikován, a vy jste jeho první čtenáři:
Objev keltské vesnice v Holedeči
PhDr. Vojtěch Peksa
Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i.
V únoru roku 2020 byl při stavbě sítí a příjezdové komunikace pro rodinné
domy v místní části Bukovina realizován záchranný archeologický výzkum,
který přinesl zcela nečekané nálezy z mladší doby železné, tedy doby Keltů.
Řečeno v archeologické „hantýrce“, byly zde prozkoumány kulturní vrstvy a
zahloubené objekty. A to vše v kombinaci s artefakty, které nalezenou situaci
pomáhají datovat, představuje pro oblast Žatecka zcela novou, dosud neznámou
archeologickou lokalitu.
Co se konkrétně našlo na ploše stavby? Je třeba zmínit, že archeologie může
pracovat pouze s tím, co se zachovalo pod zemí. V převážné většině případů se
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zachovávají jen zahloubené části objektů a staveb, jejichž často větší část stála
nad zemí. Pozůstatky nadzemních konstrukcí v průběhu dalšího vývoje zmizely
vlivem zemědělské činnosti nebo dalšími zemními úpravami. V Holedeči nám
ale přálo štěstí a archeologické objekty byly dost hluboko na to, aby byly
zemědělskou činností zcela zničeny. Všechny zde prozkoumané stavby
využívaly ke svým konstrukcím dřevěné prvky, které se ovšem nedochovaly, a
proto k jejich intepretaci a rekonstrukci musíme využít paralely z jiných lokalit a
také etnografické záznamy. A jak archeolog pozná, že je na místě něco
zajímavého? Důležitá je především spolupráce mezi archeology a stavebníkem,
v tomto případě obcí Holedeč, bez toho bychom naší historii těžko posunuli.
Stavba byla podle zákona řádně ohlášena a poté bylo třeba kontrolovat
výkopové práce. Ve chvíli, kdy se v ploše výkopu objevily tmavě zbarvené
hlinité vrstvy obsahující množství uhlíků ze spáleného dřeva a zlomky
keramiky, bylo jasné, že byla objevena nová archeologická lokalita. Největším
prozkoumaným objektem se stal částečně do země zahloubený dům, tzv.
polozemnice. Výkop ho protnul takřka přesně v polovině, druhá část tak zůstala
zachována mimo plochu budoucí příjezdové komunikace k domům. Jeden
rozměr domu činil 4 m. Obvyklá velikost těchto staveb dosahuje plochy v
rozmezí 16–25 m2. Funkci objektu neznáme. Obvykle tyto stavby plnily
obytnou funkci, jelikož jejich částečné zakopání do země zvyšovalo
tepelněizolační schopnosti. Naopak dobře jsme schopni rekonstruovat samotnou
podobu domu, která se často na sídlištích Keltů opakuje. Na kratší stěně domu
se nacházely tři dřevěné sloupy vynášející sedlovou střechu. Stěny pak byly
vyplněny dřevěným výpletem z prutů a omazány hliněnou omazávkou, dnes
bychom řekli omítkou.
A jak datovat prozkoumaný dům? Datování nám umožňují především střepy z
keramických nádob. Keramika má velmi důležitou vlastnost, a to jsou její
vývojové změny v průběhu času. V Holedeči se nám podařilo získat stovky
archeologických nálezů a převážnou část z nich, stejně jako na většině
archeologických nalezišť, tvoří již zmíněné zlomky keramických nádob. Jedná
se o střepy z větší části hrncovitých či mísovitých nádob sloužících v době
železné jako kuchyňské nádobí, případně byly určeny ke skladování potravin.
Na základě keramické hmoty, výzdoby a tvarování okrajů nádob lze takovéto
střepy datovat, tj. zařadit do jednotlivých období. Např. tato keramika datovaná
do rozmezí let 400–330 před naším letopočtem, byla již vytvářena na pomalu
rotujícím hrnčířského kruhu a povrch nádob byl zdoben např. plastickou
výzdobou, případně se objevuje výzdoba utvářená pomocí kolků. Keramika má
často jemný, tmavý a hladký povrch. Za výjimečné můžeme považovat dva
druhy nálezů. První představuje tzv. skytská záušnice. Jedná se o drobný šperk
tvořený měděným či bronzovým drátem potaženým stříbrem a stočeným do
spirály. Pojmenování záušnice vyplývá z toho, že se tyto ozdoby nosily v oblasti
uší jako součást pokrývky hlavy či nějakého účesu. Z Čech jsou dosud známy
pouze 4 takovéto nálezy, a záušnice z Holedeče je tak teprve pátým exemplářem
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z Čech (!). Zásadní je ovšem také původ tohoto předmětu, který vysvětluje, proč
jich archeologie u nás eviduje tak málo. Tyto záušnice jsou důkazem
transkavkazských a středoevropských kulturních styků ve starší době železné.
Jsou spojeny s pohybem několika kočovných etnik, díky nimž byl tento šperk
integrován i do středoevropského kulturního prostředí. Záušnice se objevují na
území Kavkazu či severního Černomoří. Nejčastěji se uvažuje o kočovnících
nazývaných Skytové, kteří se od Černého moře přesunuli do oblasti dnešního
Maďarska v 6. století př. n. l. Holedečskou záušnici tak můžeme označit za
import, tedy předmět cizího původu, který se až k nám na Žatecko mohl dostat
jako obchodní artikl, dar nebo kořist.
Další nálezy jsou mnohem záhadnější. Zhruba uprostřed zkoumané části domu
se nacházela skupina osmi hliněných předmětů cibulovitého tvaru. Pracovně
jsme je nazvali „Holedečské káči“. Ač se přímo o hračku káču nejedná,
předměty svým tvarem tak trochu káču na první pohled připomínají. Všechny
předměty jsou si podobné velikostí, jen místy rozdílná barva je dána různou
teplotou při výpalu, např. v ohništi. Od kolegy hrnčíře vím, že lze takovýto tvar
jednoduše uválet v dlani, a mohlo jej tak vyrobit klidně i dítě. Tím se dostáváme
k samotné funkci. Mohlo by se jednat o hračky, ale jejich počet však svědčí o
záměrné výrobě vyššího počtu identických předmětů. Může jít také o hrací
kameny nějaké deskové hry typu dáma a podobně. Zatím se nepodařilo odjinud
z Čech dohledat cokoliv podobného, snad nám tedy další výzkum přinese k
těmto ojedinělým „káčám“ další informace.
Na závěr zmíním ještě jeden nalezený předmět. O pár metrů dále byla
prozkoumána sídlištní jáma hluboká 1 m. U takovýchto jam nelze přesně určit k
čemu sloužily, ale předpokládáme, že zde vykopaná hlína posloužila k omazání
stěn domů a prázdná jáma byla následně využita jako místo k ukládání odpadu.
Tak se sem dostalo i velké množství střepů z rozbitých nádob, snad omylem také
železný sekáč čili větší nůž. A bezesporu ztracená byla také na stejném místě
nalezená bronzová spona. Spony byly určeny ke spínání oděvů pod krkem a
patřily k nejdůležitějším součástem tehdejší módy. V tomto případě se jedná o
nepříliš častou takzvanou maskovitou sponu, na které je plastickým způsobem
znázorněna podobizna zvířete, člověka či imaginární bytosti. Pochází z 5. století
před naším letopočtem a její výskyt je u nás soustředěn převážně v západní části
Čech. Spony podobně jako keramika jsou díky svému tvarovému vývoji dobrým
datačním prostředkem. I díky ní můžeme určit dobu trvání vesnice Keltů po
minimálně celá dvě staletí, tedy od 5. do 4. století před Kristem. Věřím, že
stávající i budoucí obyvatelé Bukoviny zde prožijí mnoho šťastných dnů, neboť
místo je to staletími prověřené.
Obrázek 1: Pohled na zahloubený dům, tzv. polozemnici z mladší doby železné.
Na menších výřezech je zobrazena rekonstrukce domu z uvedené doby a také
představa podoby keltské vesnice tak jak si jí můžeme představit i v Holedeči.
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Obrázek 2: Fotografie nejvýznamnějších nálezů – osmi hliněných
„holedečských káč“, maskovité spony a skytské spirálovité záušnice.

obr. 1

obr. 2

Rybník –foto průběhu prací
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Nesmíme zapomenout na naši mládež:
Hunkpapa na Ledové Praze 2020
Dětský turistický oddíl působící v Holedeči se o pololetních prázdninách vydal
na pravidelně navštěvovanou akci Ledová Praha. Tu pořádá Pionýr a je určena
nejen dětským kolektivům, ale i rodinám s dětmi. Smyslem je seznámit děti
s historií i současností hlavního města Prahy. Pro účastníky je s většinou
pražských muzeí a institucí domluveno symbolické vstupné.
Tento rok naše děti navštívily nejprve Jump arénu na Zličíně, což byla odměna
za celoroční práci v oddíle.
Poté jsme se vydali do Letohrádku Kinských na výstavu o trampingu, ke
kterému děti vedeme. Zajímavá byla i expozice České lidové kultury. Pěším
výšlapem jsme se dostali na Petřínskou rozhlednu, kde byly děti nejvíce
potěšeny návštěvou zrcadlového bludiště. Po cestě z Petřína jsme slyšeli
Loretánské zvony, což odstartovalo vyprávění mnoha pověstí spjatých
s tajemnou Malou Stranou.
Zastavili jsme se na prohlídku Muzea alchymistů a mágů staré Prahy, kde se
výkladu ujala průvodkyně, a my jsme si mohli na čas odpočinout. Ze
strašidelného místa jsme se vydali na procházku večerním Starým Městem.
Potěšilo nás, že děti už nám samy vyprávěly pověsti o památkách, kolem
kterých jsme šli. Samozřejmě každý rok přidáváme pověsti nové. Skvělou
tečkou na konci náročného dne byla návštěva Muzeu fantastických iluzí
kouzelníka Pavla Kožíška.
Další den jsme strávili v Národním technickém muzeu. Zábavu jsme si dopřáli
na bobové dráze na Proseku. Počasí nás zahnalo do Mořského světa, kde nás
čekala nádherná podívaná.
Poslední den jsme navštívili Muzeum Karla Zemana, kde pro děti měli
připravené hry.
Autor článku J.Stojanová
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Plánované investiční akce na r. 2021
- vybudování sběrného místa v Žatecké ulici za školkou
- rekonstrukce návsi a ulic Vážná a Pod Chlumem (v závislosti získání dotace)
- prodloužení vodovodu a kanalizace v ulici Pod Chlumem
- rekonstrukce povrchu a zábradlí na fotbalovém hřišti (v závislosti na dotaci)
- výstavba nové autobusové zastávky ve Veleticích
- dokončení stavebních prací výstavbou místní komunikace v lokalitě Bukovina
- oprava lávky v Holedečku u ČOV
Plánovaná změna svozu komunálního odpadu a zavedení systému třídění
odpadů door to door „sběr odpadů od domu“.
S ohledem na novou legislativu v oblasti životního prostředí, na avizované
omezení skládkování komunálních odpadů a dále i skutečnost nárůstu cen svozu
a likvidace komunálních odpadů obec plánuje zavedení pilotního projektu „sběr
odpadů od domu“ („door to door“), které sníží množství odpadů ukládaných na
skládku a naopak zvýší objem recyklovatelného odpadu. Tento systém je
zároveň opatřením proti možnému navyšování poplatku za svoz odpadu ve
střednědobém horizontu.
Tříděné odpady se budou moci ukládat do nádob na papír (modrá),
plasty (žlutá), komunální odpad (černá), které budou umístěny u každého domu.
Dojde ke zrušení veřejných stání na papír a plast, v případě potřeby budou
k dispozici velkoobjemové kontejnery na plánovaném sběrném místě. Zůstane
pytlový sběr TetraPacku a kovu z domácností. V případě schválení dotace na
kompostéry a po jejich dodání do domácností by došlo i ke zrušení bio
kontejnerů.
Svoz směsného komunálního odpadu bude jednou za 2 týdny i v případě, že
nevyužijete možnosti zdarma zapůjčení nádob na tříděné odpady, svoz papíru a
plastů střídavě 1x měsíčně. Svoz nádob na tříděný odpad budou mít domácnosti
zdarma, hradit jej bude obec.
Nyní jen pro rekapitulaci:
Za letošní rok se podařilo získat dotace ve výši přesahující 4 000 000,- Kč.
Je pravda, každá dotace může být krácena a dokonce i vrácena. Doufám, že
v našem případě se to nestane a veškeré peníze přistanou na obecním účtu a
zůstanou tam pro další použití. V případě dotací platí, že vše musí nejprve ze
100% zafinancovat obec a teprve po schválení tzv. závěrečné zprávy je dotace
vyplacena na účet žadatele, tedy obce.
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Internet a další služby
Jak víte, původní poskytovatel internetu z nějakých důvodů skončil. Není to
vinou obce ale vnitřních rozporů mezi firmou Fytea a Fynet.
Celou síť převzala firma CC Internet Chomutov, bez jakéhokoliv zásahu obce,
pouze obchodní dohodou mezi firmou Fytea a CC Internet. Zástupci nového
poskytovatele postupně navštěvují domácnosti a přepojují na svoji síť. Do doby
než Vás navštíví, máte internet zdarma. Pro Fynet jste již zastavili platby dle
výpovědi ke dni 31.10.2020.
Jen pro zajímavost, v případě výpadku, poruchy či havárie např. internetu,
elektřiny, plynu, vody, veřejného osvětlení atd. není nutno volat na obecní úřad.
V případě náhlého výpadku se nic nového nedozvíte (stejně jako obecní úřad),
plánované odstávky jsou Vám vždy hlášeny.
Kontakty na správce sítí pro hlášení poruch:
Internet – horké linky: CC Internet – tel. 775 677 712
Grape SC – tel. 777 722 264
Veřejné osvětlení – 800 101 109, nutno nahlásit číslo lampy
ČEZ – 800 850 860
Plyn – 1239
Voda – 840 111 11, 601 267 267
Na závěr:
Od 13.12.2020 budou v zastavovat vlaky „na znamení“ v zastávce v
Holedečku
Jménem všech zastupitelů a zaměstnanců obce Vám přeji krásné prožití
vánočních svátků a do nového roku přeji hlavně zdraví, štěstí a lásku.
Doufám, že se příští rok všichni ve zdraví sejdeme, a až to půjde, oslavíme
to za celý rok 2020

Pouze online vydání

datum vydání: 19.listopad 2020
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Evidenční číslo: MK ČR E 18161

datum vydání: 19.listopad 2020
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