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Vatra byla letos opravdu ohromná.
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Dětský den
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Pohádkový les
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Vítání občánků
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31.11.

…Náhle se zvedl vítr, obloha potemněla, zpěv ptáků dočista utichl… to když
jarní louku na „Kozím“ vršku obestoupily bytosti pochybného vzezření pro svůj
každoroční rituál.
Dlouhý nos s bradavicí, tmavý háv
se záplatami, strach nahánějící hlas,
špičatý klobouk temných barev - to byl
společný rys stvoření prohánějících se
v okolí rybníčku. Krysy, černé kočky
a pavouci v nezvykle velkém počtu
doprovázeli tuto vzácnou návštěvu na
každém kroku.
S hranicí si dali černokněžníci velkou
práci, připravili ji téměř do nebe sahající,
a těch košťat všude kolem, jako by se
chystal jarní úklid.
Sem tam ležel otevřený lexikon kouzel,
do kterého se občas nějaká ta čarodějnice podívala, když ji zklamala paměť.
Z kouřících kotlíků nejasného obsahu si
nikdo netroufl ochutnat.
Když doletěla i poslední účastnice,
mohla se podpálit hranice, velká vatra
se šetřila až na večerní přítmí, aby byla
atmosféra tajuplná.
Tak
zase
příště,
čarodějky
a
čarodějové…
AJ

Poslední čarodějnická móda.

Bez účasti hasičů by to nešlo.

Nová čarodějnická generace :).

I čarodějky rády mlsají.

Bez opékání by to nebylo ono.

Holky právě přiletěly :).
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Informace z obce

Zastupitelstvo obce

Červení pomocníci

Starostka:
Bc. Eva Ježková
Místostarosta: Petr Satrapa

Od dubna tohoto roku máme v obci kontejnery na bioodpad. Jejich červená barva
jistě neunikla Vaší pozornosti. Pro mnohé z nás jsou tyto nádoby velkou pomocí
při zahradničení. Kolik neúnavného plevele, listí, větví z prořezávání stromů, keřů
a posekané trávy ty naše zahrady neustále „rodí“. Odpadla nám tak každoroční otázka: „Kam s tím?“ Všichni jistě víme, co do těchto nádob patří či rozhodně
nepatří, ale přesto je na místě připomenout, že určitě NE: maso, kosti, uhynulá
zvířata, olej z potravin, tekuté a silně mastné potraviny, obaly od potravin – sklo,
plast, kov.
Ráda bych však upozornila na nešvary, které se v souvislosti s „červenými pomocníky“ objevily. Suť, kameny, přebytečná hlína, v těchto kontejnerech také nemají své
místo a byla by velká škoda, kdybychom „snad“ kvůli naší neznalosti přišli o tak
významnou pomoc při údržbě našich zahrad.
AP

Členové zastupitelstva:
Ing. Jan Miller, Markéta Pilecká,
Ing. Daniel Dubský, Ondřej Šrámek,
Věra Bittnerová, Markéta Šedivá,
Ing. Lucie Chorváthová.
Další veřejné zasedání zastupitelstva se uskuteční 30. 6. 2015 od
18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ.
Další vydání Našich novin najdete
ve schránce v červenci 2015.
Kontakty:
- tel.: 315 786 086, 605 149 280
- sekretariat@holubicekozinec.cz
- www.holubicekozinec.cz
- adresa: Holubice č.p. 175

Blahopřejeme jubilantům
V dubnu oslavili narozeniny:
Čukan Albert, 80 let
Skála Josef, 65 let
Veselý Josef, 60 let
Vocílková Ilona, 84 let

Staročeská pouť
Omlouváme se, ale z důvodu
rekonstrukce místní komunikace
se Staročeská pouť konat nebude.

Informace z obce
a obecního úřadu rychle
a pohodlně?
Zaregistrujte svůj e-mail na nových
webových stránkách obce a budete
o všem včas informováni.

NOVINKA V OBCI HOLUBICE – KOZINEC
NÁDOBY NA SBĚR KOVOVÝCH OBALŮ
Nádoba na kovové obaly je umístěna na stanovišti s ostatním tříděným odpadem
u Obecního úřadu v Holubicích.
Co do nádoby patří?
Plechovky od nápojů
Konzervy od potravin
Zátky od piva a limonád
Alobal a tuby
Ostatní kovy z domácností (nádobí apod.)

Rozhovor měsíce

Pan Jiří Hamouz, uprostřed

Rozhovor s hospodářem
honitby, panem Jiřím
Hamouzem
V dnešním čísle Vám přinášíme
rozhovor s panem Jiřím Hamouzem,
hospodářem honitby Rusavka – Erz.
Jak již asi tušíte, kromě jiného si
budeme povídat na hodně aktuální
téma našeho lesa Erzu, oblíbeného kousku přírody a cíle procházek
mnoha z nás.
Naše čtenáře bude jistě zajímat něco
z historie tohoto našeho malého zeleného pokladu a budov, které se
v něm nacházejí.
Když nebudu zmiňovat dávnou a
pověstmi opředenou historii Erzu
spojenou s bitvou na Turském poli,
musím začít u 70. a 80. let minulého
století, kdy zde byla základna sovětské
armády. Erz je jedním z nejvyšších
bodů v okolí a zalesnění napomáhalo
maskování radarové techniky, kterou
sem Sověti umístili. Celý areál Erzu
byl střežený a veřejnosti nepřístupný,
zděné budovy sloužily jako velitelské
stanoviště a obydlí vojáků. Bylo zde
napojení na vodu, elektřinu, kanalizaci. Po revoluci v roce 1989 přešel Erz
i s budovami do majetku obce.
V roce 2004 objekty od obce odkoupil
tehdejší starosta pan Frenzl, který je
později prodal. Současným majitelem
je dle katastru nějaký Asiat. Nyní jsou
budovy neobydlené, nekontrolovaně
užívané a pohyb v nich a jejich blízkém
okolí je vysoce rizikový i s ohledem na
to, že jde o bývalé vojenské objekty.
Občas se objeví nějaký investor s
plány na využití objektů v Erzu (např.
zde mohla být diskotéka či wellness
centrum), ale když se seznámí
s podmínkami, které si obec coby
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majitel okolních lesních pozemků klade,
je bohužel (nebo naštěstí?) vždy rychle
po projektu.
Víte třeba, že se v Erzu točil film Vendeta
s Ondřejem Vetchým a Oldřichem
Kaiserem?

květen a červen jsou obdobím hájení,
kdy zvěř vyvádí mláďata. Červen
je měsícem myslivosti, o to je náš
rozhovor v tuto chvíli aktuálnější.

Pro naše občany je Erz především
les, jeden z mála v okolí. V poslední
době se zde na příjezdových cestách
objevily závory. Děje se snad s lesem
něco?

Je nutné se v tu dobu chovat v lese ještě
citlivěji, zachovávat ticho a klid, raději
omezit pohyb po lese, a také poučit
děti, aby nesahaly na žádná mláďata.
Na tomto místě musím také upozornit
majitele psů, jak je pro jejich čtyřnohé
miláčky nebezpečný volný pohyb
po lese a honitbě obecně.
Máme zde poměrně hodně černé zvěře
– divokých prasat. Když se setkají,
může divočák psa potrhat, a i když se
přímo nesetkají, může se pes smrtelně
nakazit (Aujezdského chorobou). Proto
důrazně apeluji na majitele, aby své psy
vždy vodili na vodítku (kromě míst pro
volný pohyb psů vyhrazených). Ušetří
si tak řadu možných nepříjemností
a smutných starostí.

Nikdo se nemusí ničeho obávat. Závory
(zatím provizorní) jsou ochranou
před vjezdem lidí, kteří v lese nemají
co dělat. Ať už sem vozí své odpadky
a dělají nám z lesa skládku, nebo si zde
uspořádají technopárty.
Přesně na takovou párty, jak již naši
čtenáři vědí, narazili nedávno účastníci letošního jarního úklidu Erzu.
Lze zajistit, aby se v našem katastru
podobná akce neopakovala?
Musím říct, že podobné technopárty jsme v okolí zažili už ddvakrát, a to
na Hradišti spadajícím do sousedního
města Kralupy. Na ochranu Erzu byla
v součinnosti obecního úřadu, mysliveckého sdružení a Policie ČR vytvořena
a přijata obecně závazná vyhláška.
Kromě závor se na příjezdových
cestách brzy objeví dopravní značení
zakazující vjezd (vjezd bude možný
pouze na povolení OÚ), označení
zákazu skládky pod pokutou 50.000 Kč,
budou instalovány fotopasti. Na oblast
Erzu se více zaměří myslivecká stráž,
budou prováděny namátkové kontroly
a v případě přestupků udělovány pokuty.
Závory, vyhláška, pokuty - to vše
může pro naše čtenáře vypadat jako
omezující opatření.
Právě naopak – je třeba si uvědomit,
že chceme les právě pro naše občany
chránit. Aby zůstal lesem, aby byl
bezpečný a čistý pro nás a naše děti,
aby mohl být zázemím pro zvěř. Les
Erz je součástí jinak povětšinou polní
honitby Rusavka – Erz Ing. Millera.
Jako takový je Erz užíván k výkonu
práva myslivosti a spadá pod ochranu
myslivecké stráže. S tím je třeba při
jeho návštěvě také počítat.

Co období hájení pro běžné návštěvníky Erzu znamená?

Vy jako hospodář honitby máte Erz
sám na starost?
To ne. Správcem lesa byl jmenován
pan Doubek, dřívější zastupitel, který je
na tuto funkci speciálně proškolen a má
dohled i nad těžbou dřeva.
Těžbou dřeva?
Nelekejte se. ;) V rámci průběžné
údržby a ochrany lesa je nutný určitý
prořez starých či napadených stromů.
Správce lesa stromy sleduje a vybírá ty,
které bude vhodné vytěžit. Dle potřeby
jsou pak zase vysázeny stromy nové,
aby les procházel přirozenou obnovou
a zůstával stále plnohodnotným lesem.
Občas se stane, že se se zvěří nečekaně a nemile setkáme v autě. Co
dělat v případě, že se s nějakým zvířetem srazíme?
Srážka se zvěří (nejčastěji a nejhůře
se srnčí nebo černou) zanechá na
autě často hodně výrazné následky
– a to buďte rádi, když si můžete říci,
že k úhoně došel pouze automobil.
Pokud zvíře zůstane na místě, nikdy jej
neberte jako příjemné a levné zpestření jídelníčku. Mohli byste si zadělat na
velké zdravotní i jiné problémy.

Zmínil jste zvěř. S jakými druhy se
můžeme v Erzu a jeho okolí setkat?
V honitbě máme zajíce, bažanty, srnčí a
černou zvěř, ze škodné je tu liška.
Na tomto místě bych rád zmínil, že

... pokračování na str. 4

4

Rozhovor měsíce / Zastupitelstvo schválilo

... pokračování ze strany 3

Zastupitelstvo obce dne 28. 4. 2015 schválilo:

Pokud u nehody není Policie ČR,
zavolejte mysliveckému hospodáři –
tedy přímo mně na telefon 739 588 228.
Jde jak o evidenci, tak o obstarání a
vyšetření zvířete, byť již neživého.

1. Hospodářský výsledek obce za rok 2014
ZO schválilo výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení za rok 2014 ve výši
8.639.709,69 Kč.

Vaše funkce hospodáře honitby je
Vaší profesí?

2. Účetní závěrka za rok 2014
ZO schválilo účetní závěrku obce Holubice za rok 2014.

Kdepak! Profesí jsem hasič - velitel
výjezdu s působností v Kralupech
a okolí. Myslivost je mým koníčkem.
Vlastně toho o Vás moc nevíme, byť
je Vaše jméno v Holubicích známé
v souvislosti s fotbalem.
Jsem z Dolan, ale za Holubice jsem
dlouhá léta právě fotbal hrával. Můj
bratr Jaroslav holubické fotbalisty ještě
nedávno trénoval. Já už si jen občas
zahraju za starou gardu.
Myslivost je můj hlavní koníček – patří
k ní i můj pes, německý ohař. Myslivost
bez psa totiž není myslivost. Sám
se věnuji i výcviku loveckých psů –
myslivecké kynologii. Když se vrátím
k Erzu, právě zde často provádíme
výcvik „lovecky upotřebitelných psů“.
Zažil jste jako myslivec něco, co by
naše čtenáře pobavilo?
No jéje… Řekněme „zajímavých“
zážitků by byla spousta, až by se řada
lidí asi divila… Třeba takhle z posedu
toho nechtíc uvidíte (a zrovna když mají
vycházet srnci…), nebo toho takhle
najednou najdete… Raději se nebudu
pouštět do podrobností… ;)
Co by měli dělat ti, které myslivost
zajímá a chtěli by se zapojit?
Měli by se obrátit na Ing. Millera.
Naše myslivecké sdružení uvítá nové,
obzvláště mladé tváře (a ruce). Přeci jen
se nám s každým rokem zvyšuje věkový
průměr, a ochrana zvěře a honitby bude
ještě dlouho na pořadu dne.
Závěrem se i Vás zeptáme na Vaše
přání…
Když jsme ponejvíce mluvili o Erzu –
tak aby Erz zůstal Erzem, abychom
si dokázali vážit přírody, abychom ji
chránili a bránili nejen pro sebe, ale i pro
budoucí generace.
Děkuji za rozhovor a doufám, že Vaše
přání bude dlouhodobou realitou.
HM

3. Závěrečný účet obce Holubice 2014
ZO schválilo závěrečný účet za rok 2014, s výhradou a bere na vědomí provedení
nápravného opatření dle závěru zprávy, termín předložení 31. srpna 2015.
4. Rozpočtové opatření č. 1/2015
ZO schválilo předložené rozpočtové opatření č. 1/2015. Rozpočtovým
opatřením dojde v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ke změně závazných ukazatelů
rozpočtu obce. Rozdíl mezi příjmy a výdaji se nemění.
5. OZV obce Holubice – Kozinec 1/2015
ZO schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Holubice č. 1/2015, která stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikající na území obce Holubice, včetně nakládání se
stavebním odpadem.
6. Dodatek se společností Regios a.s.
ZO schválilo uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. SO2R310205 se společností Regios a.s.
Od 1. 5. 2015 nastane uzavřeným dodatkem na základě dvouměsíčního zkušebního provozu změna svozu směsného odpadu. Fakturace obci bude provedena
na vyvezené tuny, nikoliv na počet nádob (jako tomu bylo dříve). Proto budeme
apelovat na občany, aby do nádob nevhazovali odpad, který tam nepatří
(posekaná tráva, sklo, sutě atd.) a použili kontejnery k tomu určené.
7. Výběr dodavatele na umístění retardérů v ulici Platanová
ZO schválilo uzavření smlouvy o dílo na umístění retardérů se společností
Superco
8. Výběr dodavatele na přestavbu podkroví ZŠ Holubice
ZO schválilo uzavřít Smlouvu o dílo se společností PF mont s.r.o., jako dodavatele přestavby ZŠ Holubice.
9. Výběr dodavatele na bezbariérové chodníky – 2. část
ZO schválilo uzavřít Smlouvu o dílo se společností RYBÁŘ stavební s.r.o ,
dodavatele stavby bezbariérových chodníků - druhou etapu. Celkem se do
soutěže přihlásilo 8 firem.
10. Darovací smlouva se společností Prockert & Hynek, a.s.
ZO schválilo uzavření Darovací smlouvy se společností Prockert & Hynek, a.s.,
kde bezplatně přebírá do vlastnictví obce vybudované a zkolaudované kanalizační řády splaškové a dešťové kanalizace včetně vpustí a revizních šachet, dále
vodovodní řád a veřejné osvětlení na pozemku parc. č. 57/1, 57/15 v katastrálním
území Kozinec.
11. Správa lesa – těžba dřeva
ZO schválilo uzavřít dohodu o provedení práce s panem Jaroslavem Doubkem
na správu a pořádek lesa a na dohled nad těžbou dřeva. Cena za dřevo bude
500,- Kč za metr krychlový. V případě nepovolené těžby hrozí pokuta 5.000,- Kč.

Informace z obce
Třetí posezení se starostkou

Názvy ulic v obci

Již se stalo pravidlem, že se paní
starostka setkává s občany naší
obce. Při dobré kávě a bábovce
i tentokrát odpovídala na vše,
co občany zajímá a trápí. Přinášíme
Vám stručný přehled všeho zajímavého a důležitého…

Názvy ulic by sice mnoho lidí potěšily,
nicméně by si každý obyvatel takto
nově pojmenované ulice musel změnit
občanský průkaz spolu s dalšími
doklady. Názvy ulic se proto budou
připravovat u projektů nově realizovaných, u kterých si noví obyvatelé
v souvislosti s přihlášením k trvalému
pobytu budou potřebné doklady měnit.

Budování místní komunikace, další
plánované projekty v obci
Jedná se v současnosti o významnou
stavbu v rámci investičních projektů,
které se během 10 let rozbíhají v naší
obci. Práce probíhají bez větších
problémů. Další významnou akcí
v budoucnosti bude rekonstrukce
půdních prostor, kterou dojde k rozšíření kapacity holubické základní školy.
Přibližně v červnu nás čeká - s pomocí
Státního fondu dopravní infrastruktury budování bezbariérových chodníků.
Oprava rotundy
Narození Panny Marie
Z havarijního programu Ministerstva kultury již padlo na opravu této
významné památky 1.600.000,- Kč.
Opravou prošla střecha a současně
došlo také k restaurování zvonů. Jistě
jste si všimli, že nám zvony nezvoní.
Dobrovolníka na „rozhoupání“ zvonů se
nám nepodařilo zajistit, a proto připravujeme elektrický systém zvonění, aby
se zvony opět rozezvonily. Další zdroje
financí hledáme. V současné době je
veškerá pozornost věnována budování
infrastruktury obce.
Nástupní stanice autobusu č. 316
v dolní části Holubího háje
Tato stanice zatím nebude realizována.
Z dopravního hlediska v tomto úseku je
zřízení nástupiště komplikované, ani se
nám dosud nepodařilo dohodnout se
s vlastníkem pozemku.
Nástupní stanice
na Bořislavce v Praze
Tato změna, která souvisí se zahájením provozu prodloužené trasy metra
A, přinesla i některé problémy. Hlavně
se jedná o bezpečnost dětí i ostatních
cestujících. Nástupiště je určeno
pro více autobusových linek, je dost
malé, komunikace je velmi frekventovaná a mnoho lidí tu denně kličkuje mezi
auty, o dětech ani nemluvě. Připravujeme dopis ČSAD BUS Kladno, a.s., ve
kterém upozorníme na tuto nebezpečnou situaci a budeme se snažit současný
nevyhovující stav změnit k lepšímu.

Vážení občané, máte-li další podněty
či připomínky, rady a nápady, těšíme
se na vás při dalším setkání.
AP

Bořislavka
Místostarosta Petr Satrapa má
v zastupitelstvu obce na starosti
autobusovou dopravu, a tak jsme se
ho zeptali (i jako běžného cestujícího užívajícího denně autobusové
spojení na Prahu) jak je spokojen s
otevřením nových stanic pražského
metra linky A a tím i zkrácení trasy
autobusové linky PID 316.
V souvislosti s otevřením nových stanic
linky A pražského metra a tím i zkrácení
trasy autobusové linky PID 316 ke
stanici metra Bořislavka zastupitelstvo
obce Holubice vyjadřuje nespokojenost
s tímto novým uspořádáním. Stanice
Bořislavka a především nástupní
zastávka linky 316 nejsou uzpůsobeny
množství zde přestupujících cestujících,
zvláště dětí a seniorů, přestupování je
nejen nepohodlné, ale i nebezpečné
a rozhodně neodpovídá současným
požadavkům na moderní veřejnou
dopravu. Zastupitelstvo obce proto
žádá o obnovení konečné a nástupní
zastávky linky 316 u stanice metra
Dejvická.
Odůvodnění:
- Autobus 316 využívá řada dětí z obce
Holubice i všech dalších obcí na trase
k pravidelným cestám do školy, mnohé
spoje linky tedy slouží v podstatě
jako školní autobus. Dle našeho
názoru je nepřípustné, aby děti denně
riskovaly přecházením rušné ulice
Horoměřická. Tento stav by šel napravit
pouze nákladnými stavebními úpravami
či přemístěním nástupní zastávky, což
je dle našeho názoru v dohledné době
nemožné.
- Nástupní zastávka pro linku 316
a několik dalších linek PID je kapacitně nevyhovující, nevejdou se zde jak
cestující, tak autobusy. Vzniká tlačenice
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na nástupišti, která je nejen nedůstojná, ale i nebezpečná. Autobusy se
mnohdy nemohou zařadit do prostoru
zastávky, blokují dopravu na Horoměřické a tím i na Evropské ulici a vznikají
velmi nebezpečné situace pro všechny
účastníky provozu, zejména však pro
děti a starší občany, velké riziko ale
podstupují i řidiči autobusů, kteří se
často dostávají pod velký psychický
tlak.
- Řešení přestupu z metra na autobus
svádí k nebezpečnému přebíhání ulice
mimo přechod, situaci dle našeho
názoru nelze vyřešit ani dodatečným
instalováním některých bezpečnostních
prvků.
- Praha je pro naši obec nejen sídlem
krajského úřadu, okresním městem
a sídlem úřadu obce s rozšířenou
působností, ale i místem, kde mají
občané naší obce své zaměstnání, školy,
lékaře. Vzhledem k dosavadní přímé
dopravě na Dejvickou je řada občanů
orientována právě na okolí Vítězného
náměstí, kde mají například své lékaře.
Komplikované přestupování na stanici
metra Bořislavka činí často potíže právě
starším občanům cestujícím k lékaři.
- Argumentem pro zkrácení linky 316
(a řady dalších) byla mimo jiné
podmínka zrušení souběhu autobusové
dopravy s metrem ve smlouvě o poskytnutí evropské dotace na výstavbu
nového úseku metra. Tuto podmínku
by mohlo naplnit zkrácení řady dalších
autobusových linek (od Kladna,
dálkových) a linka 316 v tom dle našeho
názoru nehraje zásadní roli. Linka 316
je jediným spojením obyvatel obcí
Holubice, Kozinec a Tursko s Prahou,
většina dalších obcí našeho regionu
má alternativu v železničním spojení
či jiné autobusové lince s konečnou
u jiné stanice metra než Bořislavka.
- Argument na ekologizaci veřejné
dopravy zkrácením úseku trasy autobusové linky 316 souběžné s metrem
neobstojí také ve světle faktu, že řada
občanů naší obce již v souvislosti s výrazně zhoršenými podmínkami
autobusového spojení s Prahou zvažuje
častější využívání osobních automobilů.
- Obec Holubice ročně přispívá
na pokrytí ztráty linky 316 částkou
70.000 Kč měsíčně, zastupitelsvo
obce je přesvědčeno, že za tuto platbu
a nemalé jízdné si občané obce zaslouží
zachování
dosavadního
standardu veřejné dopravy do a z Prahy.
Zájmem obce je, aby veřejnou dopravu
upřednostnilo před dopravou individuálPetr Satrapa
ní co nejvíce občanů.
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Ze školních lavic

Přestavba podkroví ZŠ Holubice zahájena
Dne 21. 5. 2015 bylo předáno staveniště společnosti PF mont s.r.o., která
byla vybrána na základě užšího výběrového řízení. Přestavba podkroví byla
zahájena za finanční podpory MŠMT z
Fondu rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Cena za dílo včetně vybavení
učeben je 3.049.792,- Kč.
Přestavba bude zahájena již v měsíci červnu za běžného vyučování, samozřejmě
s ohledem na bezpečnost dětí a personálu školy. Během prázdnin budou provedeny v součinnosti s vedením školy všechny práce, aby mohl být zahájen školní rok
2015–2016 v řádném termínu.
V novém školním roce 2015-2016 budeme otevírat tři první třídy. Dne 9. 6. 2015
se uskuteční v ZŠ Holubice od 17:30 hod. schůzka rodičů žáků budoucích prvních
tříd. Podrobnosti na webových stránkách ZŠ Tursko.
EJ
Fotografie prostor před rekonstrukcí podkroví školy

PODĚKOVÁNÍ
Mateřská
škola
Holubice
děkuje
Lesům ČR, s. p.
za sponzorský dar věnování 7 vzrostlých
stromů na zahradu MŠ,
dále děkuje za jejich
dovoz a zasazení paní
Markétě
Bilíčkové,
Lucii Strnadové a
dalším přátelům naší školky.
Mgr. Eva Bělíková,
ředitelka Mateřské školy Holubice,
okres Praha-západ

Vzrostlé stromy na zahradě MŠ
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Kulturní dění v obci
Kouzlo bleších trhů
Další tradiční akcí v naší obci jsou Bleší
trhy. Spolek pro česko-francouzskou
spolupráci Holubic, Kozince a Turska
uspořádal tuto akci v sobotu 23. května
dopoledne již potřetí.

štrůdlu i perníku, oblečení, knihy, CD,
hračky, boty a mnoho dalších zajímavých pokladů. Největší pozornost
budila asi 20 cm oblovka – plž čeledi
achatinidae.

Chtěli byste zkusit chovat jako
domácího mazlíčka něco netradičního?
Počasí přálo, a tak se prostor před Oblovka byla k mání. Prostě bleší trhy
obecním úřadem zaplnil stolečky, jsou pokladem pro všechny, co chtějí
dekami a vším možným ke koupi. získat něco netradičního, něco, co jen
Co jste mohli spatřit či koupit? Určitě tak v obchodní síti neseženou, i věci,
nepřehlédnutelné rozkvetlé kaktusy, které nás naplňují nostalgií minulých
sladké potěšení v podobě muffinů, let. Prostě holubický „blešák“ opět
nezklamal.
AP
A co takhle nového domácího mazlíčka?

Dalo se najít všelicos.

Dneska moje, zítra tvé
16. května 2015 proběhl v Kulturním
domě v Holubicích již druhý Bazar
oblečení a doplňků pro dospělé – Něco
za něco, aneb dneska moje, zítra Tvé.
Tímto bychom chtěly poděkovat za
poskytnuté prostory, prodávajícím za
krásné věci, díky nimž se nejenom nám
opět změnil šatník. Děkujeme i kupujícím za návštěvnost, která se oproti
loňskému bazaru o něco zlepšila.
Doufáme, že další prodej, který by měl
proběhnout na podzim, bude úspěšný a
přijdete nás také navštívit.
Za pořádající děkují
Zuzana M., Jiřina R., Jitka K.

Ohlédnutí za březnovým
Bazárkem oblečení a potřeb
pro děti
Poslední březnovou sobotu bylo
v našem kulturním domě zase
pořádně rušno, v okolí jste mohli
potkat větší množství převážně žen
a dívek, než je obvyklé. Konal se
již tradiční jarní Bazárek potřeb a
oblečení pro děti. Opět bylo z čeho
vybírat, většina odcházela s plnými
taškami a snad i s dobrým pocitem
z toho, že ulovila nějaké ty zajímavé
kousky za symbolické ceny, potkala
se s kamarády a známymi, se kterými
mohla prohodit pár slov mezi „regály“ i
ve frontě „u pokladny“. Holky-pořadatelky se snažily, co mohly, aby vše
klapalo a fronta rychle ubývala, pro
děti byly připraveny dobroty, aby si
ukrátily čas, než rodiče nakoupí.
Z vybraných peněz jsme zakoupily
lopatky a další vybavení na hřiště v
Holubicích, protože lopatek a dalších
nezbytností není nikdy dost. Je
smutné, že po pár dnech z nich na
hřišti zbylo jen pár...
Děkuji všem, kteří se na bazárku jakkoli
podíleli, prodávajícim i nakupujícím
za zájem, Obecnímu úřadu Holubice
za poskytnutí prostor. Už teď se
těšíme na bazárek podzimní, který
bude během září nebo října, termín
včas oznámíme.
Lucie Benešová
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Pouť břevnovských farníků
V sobotu 16. května se v našem kostele
Narození Panny Marie sešli poutníci z
Farnosti sv. Markéty při Benediktinském
klášteře v Praze-Břevnově. Putování
do některého ze zajímavých kostelů
v okolí Prahy třetí květnovou sobotu
je již tradiční aktivitou břevnovských
farníků po řadu let. V rámci těchto
poutí navštívili např. Sázavský klášter,
Příbram, Budeč a řadu dalších.
Letošní pouť si obzvláště pochvalovali,
neboť jim přálo počasí, nadšeni byli i z
našeho kostela. Rovněž poutníků bylo
letos nejvíce za poslední roky. Celkem
se zúčastnilo asi 80 dospělých a 30
dětí. Nejmladšímu účastníkovi bylo 14
měsíců a nejstaršímu, shodou okolností pradědovi toho nejmladšího, 82
roků. Nejdelší trasa byla 21 kilometrů
z Horoměřic, další - 17 kilometrová z Tuchoměřic, 11 kilometrová z Okoře,
7 kilometrová z Kovár, 5 kilometrová ze
Zákolan a 2,5 kilometrová z Otvovic.
Trasy byly naplánovány tak, že jednotliví
poutníci se postupně na trase setkávali
a z Otvovic již šli všichni společně. Na
trasy z Kovár a Zákolan, které šly rodiny

Kulturní dění v obci
s dětmi, jeli poutníci z Prahy vláčkem
„Cyklohráčkem“.
Mši sloužil břevnovský farář Václav
Snětina OSB. Po skončení mše se
poutníci přesunuli k našemu fotbalovému hřišti, kde si na ohništi opékali buřty
a hodovali na dalších laskominách,
které si s sebou přinesli. A ti, kteří nebyli

znaveni pěším putováním, si ještě
zahráli na malém hřišti fotbálek. Hra to
byla urputná, hráli děti, muži i ženy.
Více podrobností o klášteru můžete
najít na webových stránkách www.
brevnov.cz a o farnosti na www.
farnost-brevnov.cz.
Pavel Šimoníček

27. 6. 2015 20:00 hod.
Koncert skupiny TYP
vstup 100 Kč

Dětský sportovní den
5. 7. 2014 od 13.00 hod.
program:
klaun Fíla a kamarádi, soutěže,
maskoti, skákací hrad, malování
na obličej, skákací hrady, fotbal žen

25. 7. 2015 20:30 hod.
Koncert Věry Špinarové
vstup 250 Kč

vstup 50,- Kč
děti zdarma

Kronika vypráví

9

Ohlédněme se zpět časem, co se dělo v naší obci okolo roku 1938

„Místní politický vývoj
Dvacátého šestého května roku 1938 při volbě do obecního zastupitelstva strana
komunistická stavíce kandidátku svého starosty měla závazek se dvěma členy, kteří
postavili kandidátní listinu občanskou, sdružení těchto kandidátek čítalo 6 zvolených
komunistů a 2 občanské , celkem 8 členů z 15.
Měli nárok na jmenování svého starosty, kde zradou jednoho, který dal hlas při volbě
na lístky pro sociálního demokrata Karla Šuldu, byli přehlasováni a ani místostarostu
nedostali ze své strany.
Po rozpuštění strany komunistické v roce 1939 bylo obecní zastupitelstvo doplněno
jmenováním, které z místního návrhu okres provedl , členové občanské kandidátky tam zůstali , při převratu - již 7. května - se zde utvořil při naší samosprávě
jakýsi přípravný výbor, který se skládal ze 6 členů, a to zase za stranu agrární –
Antonín Pokorný, Karel Kleibel , za stranu sociálně-demokratickou, Karel Šulda a
Blin Antonín , za stranu komunistickou Humpl Arnošt, Ecler Karel , tento volební
poměr neodpovídal počtu členstva těchto stran .
A vlastizrádci - strana agrární se sociálními demokraty - dali dělnictvu do výboru
zástupce bez jeho vědomí , tato samospráva neměla trvání 14 dní ani . Politické boje
let minulých se snažily znovu jedince do nového volebního zřízení zavléknouti .
Hleděly docílit většinu ve správě obce . Strana agrární , které celý národ klade za vinu
katastrofu let právě minulých , znovu svými zástupci hlásila se k další činnosti .
Revoluční náš lid je smetl jako stoupence zřízení soukromo-kapitalistického.
Do nového národního výboru nepřijali ani Karla Eclera, který po několik dřívějších
let byl za stranu komunistickou starostou. Roku 1938 kdy ale strana komunistická
na kandidátní listinu již nestavila , byl zvolen jako zástupce občanského bloku, tento
blok při volbách starosty a místostarosty volil proti straně komunistické rozhodujícím
jedním hlasem.
Náš lid , pamětliv příkoří na něm spáchaném v první republice , volal po nové lepší
sociální soustavě , ve které nebude dělník nucen , aby získal práci prodávat své
přesvědčení , tato korupční práce stran soukromo-kapitalistických již v roce 1925 při
pozemkové reformě naplodila mnoho zla v celém státě , kdy se chodilo po obcích od
domu k domu se slovy: „Dejte se do naší agrární strany, my máme ministra zemědělství a předsedu pozemkové reformy, dostanete příděl polí ,“ na druhé straně zase: „Dejte
se k nám do odborové organizace , komunisté jsou protistátní , budou je propouštět,“
a tak se hospodářským ničením bojovalo proti každému, kdo se postavil na odpor.
Místní dělníci rázně každý sebemenší pokus o nastolení starého režimu odsuzovali a
již 25. 5. byly provedeny na veřejné schůzi za veliké účasti místních obyvatel volby
do místního národního výboru, ve kterých zvolen do výboru - Jan Miller - nepřijal a
byl za něho povolán Josef Veselý.
Květnový vývoj z doby revoluce 1945
Prozatímní pořádkový výbor 5. května povolal do zbraně vojáky v záloze do 45 let
stáří pro ochranu místního obyvatelstva. Hlídky měly dát výstrahu pro místní obyvatelstvo, kdyby se německá armáda blížila k obci .
Na věži místního kostela ve dne byla usazena hlídka, která měla v dohledu státní
silnici , při které byla zřízena barikáda. Hlídky byly ozbrojeny loveckými puškami
a nějakým revolverem, ale již 7. května opatřili sobě německé armádní pušky a také
několik pancéřových pěstí .
Velitelem byl v místě bydlící poručík naší armády Oskar Blín a stalo se ,
když německé vojsko uvolňovalo sobě silniční cesty po okolí , přicházelo dotuha, někteří z našich obránců vraceli pušky, přestože Němce ani neviděli ,
z důvodu, že klást odpor dobře vyzbrojené armádě je nerozum, to sám velitel
doporučil . Jen malá část jich konala hlídku dále , pro okamžité ulehčení zásobovacích obtíží bylo ve prospěch obyvatel dáno na výsek jedna jalovice a jedno tele .
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Kronika vypráví / Fotbal

Pro bojující Prahu byla provedena sbírka potravin po obci , z výnosu její bylo
odesláno do nemocnice 280 vajec, 230 kg mouky, 35 kg krupice , 60 kg cukru,
70 kg hrachu, 15 kg soli , 15 kg tuku a 20 kg poživatin různého druhu. 180 l mléka
a 30 bochníků chleba bylo posláno pro město pro věznici v Terezíně , kde bylo mnoho
vězňů nemocných tyfem, byl proveden sběr šatstva a prádla, co bylo odesláno 9.5.
Sběr byl za vedení místního Červeného kříže - vedoucí Slavěna Helebrantová. Později
byla provedena sbírka peněžní , která vynesla 21.490 Kč. V její prospěch byl přidán
výnos z taneční zábavy – 6.715 Kč a od fotbalistů 5.000 Kč a dodatečně ještě 200 Kč
od paní Fišerové . Tyto peníze byly rozděleny pro rodinu po zahynulém v koncentráku
- Josefu Táborském - 30.000 Kč, na oběti z pražských barikád – 2.000 Kč, pro Český
červený kříž 1.405 Kč.
Místní události
Nařízením velitelství Rudé armády byla zavedena také obecní služba noční
v národním výboru. Předseda Arnošt H. obdržel z toho důvodu týdenní plat až
do konce června , do toho data mu bylo prodlouženo sloužit. Následkem sem dodaných
na práci Němců - 30 žen a 10 mužů - ke kterým byla zavedena noční hlídka,
po celou dobu okupace byl zde usazen se svým strojem - cestujícím biografem kočující živnostník Žďánský, zestátněním byla jeho licence zrušena a aby bylo zde
znovu provozována, obec podnikla nákladem 27.000 Kč jeho přestavbu, kterou státní
podnikání vyžadovalo, současně byla opravena studánka, následkem odsunu Němců
z pohraničí byla na výzvu vládní celá řada našich občanů odstěhována, kteří sobě
nové domovy tam zaopatřili , počet obyvatelstva klesl z 836 obyvatel na 623 osob.
Místní fotbalové mužstvo sobě upravilo hřiště , na zahradě část její při rybníce byla
pronajata Karlem Hujou na pěstování zeleniny, na místní národní výbor pro veřejnou
knihovnu byly předány knížky, které mívala knihovna Sokola. Nájemce velkostatku Karel Kleib - zde pěstoval tabák , ze kterého do okolních obcí i zbylé klacky po očesání
lidé sobě odnášeli , byl o ně takový zájem, že cigareta se prodávala od 20 až do 30 Kč.
Bylo zde dosti těch , kdo listy tabáku porůznu získané pro okolní podnikavé spekulanty opatřovali .
Zpracovala AJ

Jak se daří fotbalistům TJ
Sokol Holubice?
V minulém vydání Našich novin jsme
avizovali dva po sobě jdoucí domácí
zápasy, které nás čekaly.
V prvním z nich jsme v sobotu 2.5. hostili
silný tým Vestce, který vede bezkonkurenčně tabulku okresního přeboru
a je žhavým kandidátem na postup
do krajských soutěží. Z naší strany se
žádné překvapení nekonalo – Vestec
u nás své ambice potvrdil vysokým
vítězstvím 7:2 (po poločase 5:1). Naše
dvě branky dal Ondřej Jurko, který
spolu s Kirillem Prilepskiym byli našimi
lídry utkání.
O týden později k nám zavítaly Měchenice. Tým, který jsme na podzim u něj
doma dokázali porazit 3:0, naštěstí
zůstal na své podzimního výkonnosti, a

tak si naši fotbalisté připsali 3 body do
tabulky okresního přeboru za vítězství
5:2. Hattrickem se blýsknul náš útočník
Jiří Valtr, bodoval i Jan Hovězák a
Ondřej Jurko.
V sobotu 16. května jsme jeli do
Hostivic. A zůstali jsme na vítězné vlně
– porazili jsme domácí Hostivice 4:1 po
poločase 2:0. Dvakrát se strefil záložník
Pavel Rodr, svoji 28. branku v ročníku
OP si připsal Jiří Valtr a jednou se trefil i
obránce Jan Moravec.
Naše vítězné tažení pokračovalo i v
sobotu 23. května, kdy jsme doma
uvítali fotbalisty Psár a naložili jim na
zpáteční cestu 5 kousků. Vyhráli jsme
5:0 (po poločase 2:0). Skóroval dvakrát
Jan Hovězák, po jednom góle přidali
Miroslav Mára, Pavel Rodr a Kirill
Prilepskiy.

Vydrží nám výkonnost a fotbalové štěstí
do závěru sezóny?
Aktuálně se držíme na 4. místě tabulky
se 40 body. Těsně před námi jsou
Tuchoměřice, na paty nám v tabulce
šlape tým Chotče. Do konce soutěže
nám zbývají odehrát 3 utkání – nejprve
nás čeká derby v Libčicích, poté
zajíždíme do Úhonic a poslední zápas
ročníku 2014/2015 odehrajeme na hřišti
Dobřichovic.
Tímto Vás na všechna utkání srdečně
zveme a děkujeme za Vaši trvalou
podporu.
Další zápasy:
(vždy v sobotu od 17:00)
24. kolo Libčice - Holubice
30.5.
25. kolo Holubice - Úhonice
6.6.
26. kolo Dobřichovice - Holubice 13.6.
Jakub Dvořák, HM

Komerční inzerce
J A S SERVIS – VŠE PRO VÁŠ VŮZ
Hlavním cílem našeho, již 20 let fungujícího autoservisu, je poskytnout zákazníkům maximální péči.
Nabízíme rychlý a především spolehlivý servis s řadou benefitů a výhod pro stálé zákazníky.
Součástí našeho vybavení jsou moderní diagnostické přístroje, pomocí kterých jsme schopni identifikovat
jakoukoliv závadu Vašeho vozu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

komplexní služby motoristům při nehodě či poruše
odborný servis vozů VW GROUP (Audi, VW, Škoda) a další
pravidelné výměny provozních kapalin a rozvodů
diagnostika, kontrolní a seřizovací úkony, geometrie náprav
mechanické opravy
klempířské a lakýrnické opravy
montáže alarmů a mechanických zabezpečení, klimatizace
montáž střešních systémů a tažných zařízení
příprava vozidel na STK a její realizace
řešení pojistných událostí s pojišťovnami
možnost zapůjčení náhradního vozidla
pneuservis – přezutí, opravy a prodej nových pneu
služby odorníka a pomoc při koupi nového či ojetého vozu
diagnostika a kontrola pořizovaných vozů
zajištění správy vozového parku firem i jednotlivců

PRACOVNÍ DOBA: PO – PÁ 8.00 - 18.00

Adresa: Kralupská 90, 252 64 Statenice, Praha - západ

JAROSLAV MATĚJŮ 							
TEL. +420 608 313 437						
E-MAIL: J.MATEJU@TISCALI.CZ
					

STANISLAV NOVÁK
TEL. +420 777 305 819
E-MAIL: S.NOV@TISCALI.CZ
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RE/MAX Reality Plus+
Váš realitní maklérˇ

Michaela Masopustová
michaela.masopustova@re-max.cz

725 293 495
Skvelý
ˇ servis a férové jednání
V této lokalitě jsem prodala již mnoho nemovitostí a jsem připravena pomoci při prodeji i té Vaší.
Neváhejte se na mne kdykoliv obrátit. Jsem tu pro Vás!

Zpravodaj Naše noviny vydává obec Holubice - Kozinec a redakční tým: Andrea Jůnová (AJ), Alena Plachá (AP), Hana Marešová (HM), Eva Ježková (EJ), Věra Urbanová (VU). ● Přispěvatelé: zaměstnanci OÚ, škol, vedoucí sportovních klubů. ● Vychází 1x měsíčně (pouze červenec - srpen je
dvouměsíčník) v nákladu 830 ks. ● Registrační číslo na Ministerstvu kultury ČR: MK ČR E 18946. ● Pro občany obce výtisk zdarma. ● Obec neodpovídá za obsah placené inzerce. ● Tisk zajišťuje firma Helma Beta, s. r. o., Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha 9. ● Uzávěrka dalšího čísla:
10. 6. 2015. ● Další číslo vychází: v červenci 2015 ● Tel.: 315 786 086, e-mail: redakce@holubicekozinec.cz, www.holubicekozinec.cz.

