WWW.HOLUBICEKOZINEC.CZ

9. VYDÁNÍ

PROSINEC 2015

HOLUBICE - KOZINEC

NAŠE NOVINY

Andílků i čertíků bylo v sále nepočítaně.

Mikulášská nadílka

PŘEČTĚTE SI
VÁNOČNÍ PŘÁNÍ		
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PLÁNOVANÉ AKCE
Myslivecký ples

9. 1.

Hasičský ples

13. 2.

Bakus		

27. 2.

Šibřinky		

19. 3.

Babinec

15. 4.

Vítání občánků

30. 4.

Pálení čarodějnic

30. 4.

Dětský den
Staročeská pouť

4. 6.
28. 5.

4.12.2015 v podvečer navštívila zdejší
kulturní dům Mikulášova družina,
aby odměnila hodné děti a pokárala
ty zlobivé. Místnost praskala ve švech
jako obvykle, kdo by si chtěl tuto událost
nechat ujít?
Čtveřice s dítky tancovala, zapojovala je aktivně do programu. Letos přišel
kromě Mikuláše a čerta i netradiční
skřítek a Mickey Mouse. Děti dostaly
krásné balíčky, ale nejdříve si je musely
zasloužit básničkou nebo písničkou.
Rodiče s dětmi děkují OÚ Holubice
i všem dobrovolníkům za krásné zážitky
pro děti. Tak zase napřesrok.

Andílek jak z Mikulášovy družiny :).

I čert si dal na svém vzezření
záležet.

Rozsvícení vánočního stromu
Třetí adventní víkend v Holubicích se
nesl ve slavnostní atmosféře.
Od obecního úřadu se linula živá hudba
a zpěv koled již od samotného poledne.
Pro menší občánky se konaly
v zasedací místnosti úřadu předvánoční dílničky, kde se vyráběly drobnosti pro rodiče, prarodiče, tetičky, strýčky.
Bylo možné si vytvořit přáníčka,
zvonečky, sněhové vločky a další
tematické dekorace, nápady byly velmi
rozmanité. Dospělí si přišli na své na
adventních trzích u parčíku, kde se
dalo zahřát svařeným vínem, nakoupit
vánoční dekorace, cukrovinky, pořídit si
vánoční stromeček či jmelí.

... pokračování na str. 7

Kdo chtěl balíček, musel říct
básničku.

Adventní trhy v Holubicích.

Vystoupení místních školáků.
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Zastupitelstvo obce
Starostka:
Bc. Eva Ježková
Místostarosta: Petr Satrapa
Členové zastupitelstva:
Ing. Jan Miller, Markéta Pilecká,
Ing. Daniel Dubský, Ondřej Šrámek,
Věra Bittnerová, Markéta Šedivá,
Ing. Lucie Chorváthová.
Další vydání Našich novin najdete
ve schránce v únoru 2016.
Kontakty:
- tel.: 315 786 086, 605 149 280
- sekretariat@holubicekozinec.cz
- www.holubicekozinec.cz
- adresa: Holubice č.p. 175
252 65 p. Tursko
Úřední hodiny na konci roku
Obecní úřad:
23. 12. 2015
8.00 - 12.00 hod.
28. 12. 2015
8.00 - 14.00 hod.
29. 12. 2015 12.00 - 18.00 hod.
30. 12. 2015
8.00 - 14.00 hod.
31. 12. 2015
8.00 - 12.00 hod.
Knihovna:
21. 12., 24. 12., 28. 12. a 31. 12. 2015
ZAVŘENO

Vánoční přání

Tak už se nám zase rok s rokem schází a nastal čas bilancování,
přání a předsevzetí.
Můžeme si říkat, co se nám v tom letošním roce povedlo a co nepovedlo, z chyb se
poučit a věřit, že věci se dějí, jak mají, že všechno je k něčemu dobré.
Co ale může být dobré na projevech zla a neštěstí, které se poslední dobou rojí
po světě a nepříjemně se k nám přibližuje? Snad jen to, že si všichni najednou
mnohem víc vážíme běžných věcí, běžných dní, kdy je všechno tak nějak v normálu,
v pohodě. Jsme ještě raději se svými blízkými, jsme v mnoha ohledech opatrnější
a citlivější k tomu, co se kolem nás děje. Více si uvědomujeme své hodnoty, co je
pro nás důležité. Ve srovnání s problémy a starostmi jiných lidí na světě se nám ty
naše mohou začít zdát malicherné.
Najednou se i trochu jinak těšíme na Vánoce. Letos to tak nějak není o zběsilém
uklízení, shánění dárků a jednom velkém stresu. Těšíme se na to, že vypustíme
každodenní shon, pracovní povinnosti a prostě si uděláme čas na svoji rodinu, děti,
přátele. Abychom mohli být prostě spolu. Hrát nějaké hry, povídat si, podívat se na
nějaký pěkný film, dopřát si nějaké dobré jídlo a mlsotky, vyjít si do přírody nebo za
kulturou, prostě si užít vánočních svátků skutečně v klidu a pokoji.
Letos ze slov vánočních přání zmizelo klišé „šťastných a veselých Vánoc“, které
mnohdy znělo jak automatická formulka řečená ze slušnosti a bez hlubšího
obsahu. Ať to dáváme najevo více či méně, letos si všichni přejeme tak nějak
opravdově.
A nejen krásné Vánoce, ale i dobrý nový rok – ve zdraví, spokojenosti, štěstí
a lásce. Všichni si bytostně přejeme, aby se v tom novém roce svět vzpamatoval,
aby se lidé dokázali domluvit, semknout, aby zmizelo zlo a fanatismus, abychom
mohli žít v bezpečí a beze strachu.
Říká se, že štěstí je jako zdraví – když ho nepozorujeme, znamená to, že je
tady, že ho máme. Přejme si tedy všichni, aby nás štěstí i zdraví provázelo nejen
do nového roku 2016, aby se „nic zvláštního nedělo a nestalo“ a slovy amerických
uchazeček o titul královen krásy, kterým jsme se až donedávna smáli: přejme si
světový mír.
A předsevzetí?
Až si je budete dávat, zvažte, co je opravdu důležité a netrapte se
zbytečně - třeba dietami nebo činnostmi, které vás nebaví a nenaplňují.
Věřte, že bude líp. Prostě žijte. Užívejte života, plňte si své sny a přání, snažte
se zpříjemnit každý sen sobě i druhým, naučte se více odpočívat, chválit a hladit,
raději se usmějte, když vás něco rozzlobí, naslouchejte, snažte se pochopit a na
všem hledejte to dobré. Nejde to asi vždycky, ale proč to nezkusit? Každý z nás
má sílu udělat svět lepším, třeba jen o maličko. Přejme si, moc si přejme
,
ať se nám to podaří.
Takže: „šťastné a veselé“ Vánoce a dobrý rok 2016. ;)
Za redakci Našich novin
a představitele obce
Holubice – Kozinec
HM

Informace z obce
Dne 15.12. 2015 se uskutečnilo veřejné zasedání obecního zastupitelstva.

Zastupitelstvo obce schválilo:
- rozpočtové opatření č. 7/2015. 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.
- odpisový plán 2015. Odpisový plán obce Holubice – Kozinec za období od 1. 1.
2015 do 31. 12. 2015.
- rozpočet obce pro rok 2016. Rozpočet obce na rok 2016. Rozpočet je vyrovnaný příjmy – výdaje = 19.852.000,- Kč.
- inventarizaci účtu 311. ZO schválilo zaevidování nevymožených pohledávek z
minulých let.
- úplatu za dopravu obecního užitkového vozu Multicar
Úplata za dopravu obecního užitkového vozu Muticar pro občany ve výši 20,- Kč
za 1 km s účinností od 1. 1. 2016.
- plán inventur za rok 2015
- vyhlášení záměru o výpůjčce budovy ZŠ Holubice č. p. 67. Starostka informovala zastupitele o nedostatku, na který upozornila kontrola Středočeského kraje, o
uzavření smlouvy o výpůjčce. Předmětem smlouvy je budova ZŠ Holubice, která je
odloučeným pracovištěm ZŠ Tursko, zřizovatelem je také obec Tursko.
- vyhlášení záměru o výpůjčce budovy MŠ Holubice, Lesní 58. Starostka
informovala zastupitele o nedostatku, na který upozornila fyzická kontrola SK a
doporučuje uzavření smlouvy o výpůjčce s příspěvkovou organizací MŠ Holubice,
Lesní 58.
- kupní smlouvu o koupi movité věci s obcí Řetová. Starostka obce seznámila zastupitele s obsahem Kupní smlouvy o koupi movité věci. Předmětem KS je
nákladní automobil značky Magma, typ: VS2DL.
- kupní smlouvu na stroj Hako Citymaster s Auto SAS s.r.o. ve výši 441.650,- Kč.
- dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s ROP Střední Čechy. Starostka obce informovala zastupitele o dodatku č. 1, kde se mění v rámci projektu
Rekonstrukce místní komunikace – Holubice délka rekonstruovaných komunikací
z plánované hodnoty 0,82 na 1,00.
– různé
Zastupitelstvo obce pověřilo starostku obce přípravou zasíťování obecních
pozemků parcelní číslo 73/2 v k. ú. Kozinec.
Zastupitelstvo obce se seznámilo s podklady o zahájení zjišťovacího záměru
přeložky silnice II/240 doručené Krajským úřadem Středočeského kraje. ZO se
rozhodlo podat k tomuto připomínky, námitky, které budou hájit dlouhodobý postoj
obce - tzn. nesouhlas s navrhovanou trasou přeložky.
Zastupitelstvo obce uvítalo nabídku investorů HI a Jana Čonky na výstavbu OC
Holubice v k.ú. Kozinec, součástí kterého bude kulturní a společenské centrum
včetně dalších služeb občanům. Plánovaný termín otevření je v roce 2017. ZO
pověřilo starostku s přípravou požadavků obce na plánovanou výstavbu.
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Harmonogram veřejných
zasedání v roce 2016
Zasedání
zastupitelstva
jsou
veřejná, konají se v zasedací
místnosti budovy Obecního úřadu
v Holubicích, začínají od 18. hodiny
(není-li uvedeno jinak).
23. 2. 2016
5. 4. 2016
31. 5. 2016
27. 9. 2016
1. 11. 2016
20. 12. 2016

od 18:00 hod.
od 18:00 hod.
od 18:00 hod.
od 18:00 hod.
od 18:00 hod.
od 18:00 hod.

Mimořádná zasedání zastupitelstva
se mohou konat dle potřeby, budete
o nich řádně informováni dle zákona
č. 128/2000 Sb., zákona o obcích.

Zdravotní středisko
v Holubicích
Ordinační
svátcích

hodiny

o

vánočních

MUDr. Vlasta Šmatová, praktický
lékař pro dospělé
29.12. a 31. 12. 2015 paní doktorka
neordinuje.
Telefonická
nebo
e-mailová domluva je možná.
Více informací na:
www.mudrsmatova.cz
ordinace@mudrsmatova.cz
tel.: 605 169 224

Blahopřejeme jubilantům
V prosinci oslavili narozeniny:
Mára Bohuslav, 65 let
Millerová Eva, 87 let
Ochotný Stanislav, 82 let
Svojtková Marta, 75 let
Šíchová Jaroslava, 88 let
Šuldová Anna, 60 let
Táborská Jiřina, 81 let
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Kulturní dění v obci / Mateřská škola

Adventní čas roku 2015
V Mateřské škole byl prosinec ve
znamení rozzářených dětských očí,
úsměvů, zvědavosti, práce s vánočními
symboly, oslav i kulturních zážitků.
V pátek 4. 12. k nám opět zavítal Mikuláš
s andělem i čertíkem. S každým vážně
promluvil, pochválil, ale připomněl i
z Velké zlaté knihy hříchů všechny
prohřešky, které děti mohly napravit
básničkou, čertík nikoho neodnesl.
Všechny děti nakonec dostaly vánoční
balíček s drobnými dárky a dobrotami.
Pekelné uhlíky v sáčcích chyběly.
Nedočkavě se všichni těšili na tradiční
vánoční slavnost, kterou v podvečer
10. 12. zahájily paní učitelky společně
s dětmi pásmem krásných vánočních
básní. Na hosty čekala malá pozornost
v podobě čtyřlístku z naší zahrady –
pro štěstí všem do roku 2016. Program
tentokrát připravila Inka Rybářová se
svým šášou Dendym, a na závěr akce
zazářil nad školkou velkolepý ohňostroj.
Děti, rodiče i kolektiv mateřské školy,
všichni odcházeli domů plní dojetí,
dojmů a radosti z vánočního setkání.
Slavnostně prostřený stůl čekal na děti
16. 12., kdy svátečně oblečení usedly
k vánoční tabuli. Oběd byl podáván ve
štědrovečerním duchu, ovšem až poté,

Svíticí tyčinky nesměly chybět :).

co si děti v jednotlivých třídách rozbalily dárky, které našly pod stromečkem.
Děkujeme všem, kteří se na vánocích
ve školce podíleli.

Hned druhý den děti odjely do kladenského divadla Lampion na představení
„Vánoce s Josefem Ladou“. Mělo veliký
úspěch. A ještě těsně před vánocemi
navštívili školku hasiči, kteří velmi
pěknou přednáškou upozornili děti
na možná nebezpečí hraní si s ohněm,
vánočními svíčkami či obyčejnými
prskavkami.
Prosinec byl vskutku vyvrcholením
celoroční práce s dětmi, vždyť přípravy
na akce probíhaly již od počátku
podzimu. Až na ty nešťastné neštovice, které řadu našich dětí skolily, bylo
by hvězdiček v očích o mnoho více.

Kulturní dění v obci 2016
Datum 		

Akce 				

Kde				

Kdy		

Pořádá

9.1.2016
13.2.2016
27.2.2016
19.3.2016
15.4.2016
30.4.2016
30.4.2016
4.6.2016
28.5.2016
2.7.2016
5.7.2016
13.8.2016
27.8.2016
24.9.2016
22.10.2016
29.10.2016
21.11.2016
2.12.2016
10.12.2016
1.1.2017

Myslivecký ples			
Hasičský ples 			
Bakus 			
Šibřinky 			
Babinec 			
Vítání občánků 			
Pálení čarodějnic 		
Dětský den 			
Staročeská pouť 		
TYP 				
Sportovní den			
Festival				
TYP				
Pohádkový les			
Vítání občánků			
Halloween 			
Setkání s důchodci 		
Mikulášská besídka 		
Rozsvícení stromečku 		
Ohňostroj			

KD Holubice 			
KD Holubice			
KD Holubice 			
KD Holubice 			
KD Holubice 			
OÚ Holubice 			
Hřiště Kozinec			
Hřiště Kozinec			
Letní parket Holubice		
Letní parket Holubice 		
Letní parket Holubice 		
Letní parket Holubice 		
Letní parket Holubice 		
Hřiště Kozinec			
OÚ Holubice			
Hřiště Kozinec 			
OÚ Holubice			
OÚ Holubice			
OÚ Holubice			
KD Holubice 			

20:00		
20:00		
13:00		
20:00		
17:00		
14:00		
17:00		
13:00		
15:00		
20:00		
13:00		
14:00		
20:00		
13:00		
14:00		
16:00		
16:00		
16:00		
14:00		
17:00		

Spolek Myslivců
SDH Kozinec
Obec Holubice
Sokol Holubice
ObecKozinec
Obec Holubice
SDH Kozinec
SDH Kozinec
Sokol Holubice
Sokol Holubice
Sokol Holubice
Obec Holubice
Sokol Holubice
Obec Holubice
Obec Holubice
SDH Kozinec
Obec Holubice
Obec Holubice
Obec Holubice
Obec Holubice

Informace z obce
... pokračování ze strany 4

Nakonec ale vše dobře dopadlo, děti se
uzdravují a budou i o vánocích šťastné.
Do nového roku přejeme všem
především
zdraví,
štěstí,
lásku
a spokojenost v duši.
Mgr. Eva Bělíková, ředitelka Mateřské
školy Holubice

Děti si svůj podvečer velmi užily.
Nechybělo zpívání a recitování pro rodiče.

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY
se koná
v pondělí 18. 1. 2016
a
v úterý 19. 1. 2016
od 16:00 do 18:00 hod.
v budově Základní školy
V HOLUBICÍCH
www.zstursko.cz

Výstava morčat
12. 12. 2015 se konala v holubickém
kulturním domě Třetí výstava ušlechtilých morčat. Rozhodně se bylo na
co dívat – některé „exponáty“ si mohli
dětští návštěvníci i pohladit.
V klecích vystavovatelů byla bezsrstá
i dlouhosrstá morčata ve všech

možných modifikacích. Část výstavy
byla prodejní, kdo chtěl, mohl si odnést
domů nového mazlíčka. Během výstavy
se také usilovně hodnotilo. Majitelé
chodili představovat své
nejlepší
chovatelské počiny.
Děkujeme organizátorům za akci pro
milovníky zvířat.
AJ
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Kronika vypráví

…tentokrát o místní škole, která se letos dočkala přestavby podkroví z důvodu navýšení kapacity a v roce 2010
prošla rovněž celkovou rekonstrukcí.
Kde se však budova školy v obci vzala? Kdo se zasloužil o její výstavbu a jaké problémy bylo nutné překonat?
Pojďme zalistovat kronikou do roku 1865 a zjistit, co vše stavbě školy předcházelo...

Od nepamětné doby chodily zdejší dítky do Minic do školy a jen zimní
dobu prý zde vyučoval v čísle 50 krejčí Fr. Vondráček, rok od roku vzrůstal
však počet dětí tak, že se cítila potřeba zříditi školu zde. Po mnohých
a dlouhých přípravách se pak přec přikročilo ke skutku přičiněním obecního zastupitelstva
a hlavně starosty p. Jana Máry (jenž nyní v Lysolajích bydlí) svolána na den 2. července
1865 první schůze občanstva zdejšího, které schůzi mělo se státi usnesení, má-li se na dále
ostati při škole v Minicích, aneb stavěti školu zde, bylo usnešeno všemi, proti 7 hlasů, stavěti
školu doma a od té doby se starosta p. Jan Mára, kterému budiž čest, činil neustále přes
všechny překážky, by se dílo započaté šťastně skončilo. K stavbě samé pak došlo až roku
1868, v kterém roce byl obecním starostou již p. Josef Halik, číslo 63 (jenž nyní pokladníkem ve spolkovém cukrovaru rolnickém jest).
Tak jako dřívější starosta uchopil se stavby školy velkým přičiněním i p. Josef Halík, nešetřil
kroku, nešetřil psaní, vzdor překážkám hlavně od kněžstva fary minické, toho času P. děkanem
M. Doležalem v čele započato se stavbo na konci července, škola pak dne 13. září 1868
slavnostním způsobem posvěcená a účelu svému převzána. Překážky se činily všemožné a
muselo se až k jeho m. kardinálu nejdůst. Arcibiskupu knížeti Schwarzenbergovi do Prahy
žádost podati, by se záležitosti té ujmul, poukazováno hlavně na vzdálenost a velmi neschůdnou cestu pro male dítky, zvláště v době zimní, jeho eminenci sobě žádost zdejší velmi dobře
zapamatoval a při příležitosti udílení svátosti sv. biřmování dne 26. dubna 1868 v obci
Tursku ráčil poctíti zdejší obec vznešenou návštěvou, přišel pěšky z Turska do Holubic, kdež
ve společnosti celého obecního zastupitelstva, jenž naproti k uvítání se dostavilo, zastavil se
nejdříve v právě rozestavěné škole, o jejímž vnitřním rozměru se s pochvalou vyjádřil, na
čež se odebral do zdejšího kostela, kdež se v kleče u oltáře pomodlil, pak vyšel ven, obešel
kostel, ohlídl po vsi, pak za hlaholu zvonu a velkého průvodu nastoupil cestu do Minic, prošel
dvorem a zahrádkou p. Václava Procházky, č. 6, pak k Rusavkám přes vrch.
Když jsme přišli pod vrch, tu se jeho eminence zastavil, vrch zhlídl a pravil: mně se to půjde
dobře, jsem zvyklý ještě po větších vrchách choditi, hůře se to půjde zde panu kanovníku
(okázav na přítomného kanovníka důstoj. p. P. Hrona. Ten jest tlustý pán). Pan kanovník ale
hned pravil – mně že se to špatně půjde, já vylezu do toho vrchu pozpátku, a aby dokázal
co řekl, předešel pana kardinála a šel vskutku pozpátku až skorem do půli vrchu, čemuž se
eminence nemálo divil. Když jsme došli do Minic, za velké střelby, hudby a zvonění, tak
pan cardinal se vyjádřil, že cesta do Minic pro malé dítky jest vskutku velmi obtížná, a že
se přičiní, aby překážky zřízení školy v Holubicích odstraněné byly, což se i skutkem stalo.
Před stavbou a když již se stavělo, byla obec kozinecká ústně a písemně požádaná, aby se
školou přidali k Holubicům, což oni, aniž jim odpověděli, zamítli, obávajíc se snad nákladů,
který však a snad ještě vice, museli na rozšíření školy roku 1889 v Tursku přec dáti, za
čež jim, že tak málo citu pro dítky své měli, někdy přece jen od potomků činěné budou, že
nepřistoupili se stavbou a přiškolením k obci, kam malých 8 minut cesty jest.
Aby se náklad na stavbu uhradil, vybíráno roku 1868 stavební přirážky 126,5 % a mimoto
ještě 20 % obecní přirážky. Hlavní podporou stavby školy byl zdejší rodák z čísla 37, sládek
a měšťan pražský pan Jan Kytl, který věnoval na stavbu 442,43 zlatých. Pan biskup Jirsík
z Budějovic, bývalý farár minický - 20, pan Vokoun z Prahy - 25, mimo to darovala paní
Kateřina Kytlová, manželka pana Jana Kytla, pole ku zdejší škole, které od zdejších občanů
takzvaných jednotlivců dle úmluvy ze dne 10. ledna 1872 začátku 241 zlatých koupila.
Pole ono č. parcel. 341 o výměře 1327 (v Lunkově zvané) koupila paní Kytlová s přáním,
jež ve smlouvě výše uvedené. Naznačené pole ono - které učitel holubický ke zlepšení svého
postavení užíval, bude však povinnen v den úmrtí chotě jejího p. Jana Kytla, to jest dne
3. února každoročně se svěřenou jemu mládeži na památku za pána onoho v budově školní
se modliti, aby budili v mládeži zbožnou upomínku na výše jmenovaného pána, jakož i na
veškeré členy rodiny Kytlovy, která hned při zřizování školy roku 1868 ku vzdělání mládeže
holubické velkých obětí přinesla.
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ
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Pro radost dětí byla přistavena
ohrádka se živými zvířátky – letos
dokonce se statným velbloudem. Od
16.00 hodin zazpívaly děti z místní
základní školy, od 16.30 zase děti z
Libčic. Nejočekávanější událostí dne
bylo rozsvícení holubického stromu. V
17:00 hodin proběhlo losování soutěže,
zúčastnilo se jí na 100 dětí, všechny
obálky s obrázky stromečku byly pečlivě
zalepeny, aby mohla paní ředitelka
vylosovat jedno dítko, které bude mít
tu čest poprvé rozzářit místní vánoční
strom. Děkujeme obecnímu úřadu za
povedenou předvánoční akci a příležitost k setkání.
AJ
A po roce se opět vrátil MIkuláš :).

Zábava s Mikulášovou družinou
neměla chybu.

23. 1. 2016 od 16.00 hod. v KD Holubice
Chcete ozdobit stromeček rychle
a na poslední chvíli ;)
pozvěte si tyto dvě dámy!
Čokoládu sice snědli jako první, ale
tatínek si jí asi dlouho nedá ;)

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!
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