Podzimní drakiáda

Vítěz drakiády Daniel Ivanina se svou cenou. Více na straně 5...
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Krátké
zpravodajství
Veřejné zasedání
zastupitelů

Zastupitelé zasednou ke
svému veřejnému zasedání v
úterý 24. listopadu od 18
hodin
v budově obecního úřadu.

E-mailová adresa

Naše noviny mají e-mailovou
adresu:
nase-noviny@email.cz.
Všechny připomínky a nápady
prosím směřujte na tuto
adresu.

Petice do konce
listopadu

Petici proti letišti ve Vodochodech je možno
podepsat až do 30. listopadu 2009!!!

Další stoh shořel u kapličky

Poděkování za záchranu života

Dne 19.10. byl našemu synovi Jáchymkovi
jeden rok. Právě v tento den mohlo dojít
k tragické události, nebýt odborné a hlavně
VČASNÉ pomoci pana doktora L. Šindeláře,
pomoci paní K. Mikotové a okolo jdoucí paní
Ing. I. Hříbalové. Za záchranu Jáchymkova
života vám z CELÉHO SRDCE velice, velice
děkujeme.
Linda, Tomáš, Šimon a Jáchym Krejčovi,
Kozinec 71

Nepodceňujte kontrolu komínů

Kontroly komínů by měly probíhat minimálně
jednou ročně. Proto se obec Holubice
rozhodla zkontaktovat se s kominíkem
panem Vladimírem Nedvědem, který Vám
vymetení a vyčištění komínů provede. Co
proto máte udělat? Telefonicky se s panem
Nedvědem spojit na tel. čísle: 602 387 870 a
dohodnout si termín, který Vám bude časově
vyhovovat. Cena dle dohody a včetně
dopravy činí 150 Kč.

Blahopřejeme jubilantům...
V říjnu oslavili své narozeniny:
Václav Hájek 70 let
Doubková Marie 84 let
Pechová Hana 65 let
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Barbora Benešová

Další stoh mezi Holubicemi a Kralupami vzplál tento pátek v
podvečer. Na místo se sjely čtyři hasičské jednotky z okolí se čtyřmi
cisternami. HZS Kralupy a Roztoky a SDH Kozinec a Libčice nad
Vltavou. Velitel zásahu se rozhodl nechat stoh slámy dohořet.
Plameny šlehaly až do výšky pěti metrů. Celou noc tam hlídkovali
dobráci z Kozince, v sobotu kontrolovali požářiště každou hodinu.
„Akce byla ukončena až v osm v pondělí ráno, kdy došlo k likvidaci
shořelého stohu,“ uvedl Zbyněk Štajnc, vedoucí oddělení IZS a
služeb Mělník. Příčinou bylo úmyslné zapálení, po viníkovi se stále
pátrá a odhadovaná škoda se vyšplhá zřejmě až na 250 tisíc korun,
protože ze slámy se údajně měly vyrábět peletky.
Čtyři mladí kozinečtí hasiči Vítězslav Kaňka, Pavel Pilecký ml., Lukáš
Švec a Jiří Toman (na snímku) hlídkovali celou noc u požáru z pátka
na sobotu. Dva stupně pod nulou byly opravdu tvrdou zkouškou.
Jeden z obyvatel Holubího háje s nimi soucítil a dovezl jim v
termosce čaj a kávu.

Zastupitelé obce projednali...
Zastupitelé zasedli na svém sedmém zasedání v úterý
27. října v budově obecního úřadu.

Realizace sítí

Zastupitelstvo obce Holubice-Kozinec schválilo uzavření
dodatku č.1 ke smlouvě o spolupráci ze dne 10.6.2008
mezi obcí Holubice a společností Prockert & Hynek a.s.
Předmětem dodatku je prodloužení termínu plnění
smlouvy a to do 31.12.2010. Společnost se zavázala
poskytnout obci finanční příspěvek ve výši 1.556.394
Kč. Obec má naplánováno tyto prostředky použít na
realizaci sítí na obecním pozemku p.č. 73/2, k.ú.
Holubice. Vzhledem k tomu,že nebylo ještě Stavebním
úřadem vydáno územní rozhodnutí na zasíťování výše
uvedeného pozemku nemůžeme sítě realizovat, proto
můžeme výše uvedený příspěvek zařadit do rozpočtu
pro rok 2010.

Povinná školní docházka

Dále schválili uzavření dohody mezi obcí Velké Přílepy a
obcí Holubice. Předmětem dohody je zajištění plnění
povinné školní docházky na II. stupni ZŠ ve Velkých
Přílepech žákům s trvalým pobytem v naší obci
Holubice-Kozinec. Tato dohoda se uzavírá na školní rok
2009/2010.

MŠ Holubice

Schváleno bylo i uzavření dodatku č.2 ke zřizovací
listině příspěvkové organizace MŠ Holubice. Obsahem
dodatku je vymezení práv a povinností příspěvkové
organizace ke svěřenému majetku.

Pronájem parcely

Schválili i záměr pronajmout pozemkovou parcelu p.č.
595 (k.ú. Kozinec (ostatní plocha, zeleň) o výměře
4.565 m2 ( viz.příloha vyvěšeného záměru na uředních
deskách obce)

Projekty pro rok 2010

Zatupitelé schválili přípravu projektů pro rok 2010 na
vybudování infrastruktury v obci. Projekty budou
zpracovávat Středočeské vodárny a.s.

Architektonická studie

Dále schválili architektonickou studii v okolí našich
památek v obci, konkrétně se jedná o okolí Holubické
rotundy až před prostranství ZŠ a kozinecké kapličky.
Studie byla zpracována z důvodu podávání žádosti o
dotace o finanční prostředek. Studie je k nahlédnutí na
OÚ. (viz fotografie)

Zimní údržba

Zastupitelstvo obce Holubice-Kozinec
projednalo přípravu zimní údržby komunikací
a chodníků. Po obci bude na vyznačená místa
rozmístěn posypový materiál. Následně bude
vypracován plán údržby sestavený dle pořadí
důležitosti. Údržba komunikací bude
prováděna pluhováním (traktor s pluhem) a
následně posypem a údržba chodníků
zametáním a tak též posypem.

Prořezání stromu

Dále projednali prořezání vzrostlého stromu
na Kozinci u č.p. 5, obec zajistí prořezání
stromu odbornou firmou a současně nechá
vypracovat posudek odborem životního
prostředí.

Nahoře: okolí kolem rotundy
Vpravo: okolí kolem kapličky
sv. Michaela na Kozinci
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Zřízení datové schránky pomocí CzechPOINTu… možno i v Holubicích!
Naďa Málková

Dne 1. 7. 2009 podle zákona 300/2008 Sb. o elektronických úkonech byl spuštěn Informační systém datových
schránek. Ke dni 1.11.2009 budou aktivovány datové
schránky (dále jen DS) všem osobám, které je mají
zřízeny ze zákona, včetně naší obce.
Veřejná správa
a právnické
osoby zřízené
státem mají
zřízeny DS
automaticky a
všichni ostatní
si mohou
požádat o její
zřízení. Tuto
službu
poskytuje i náš
Obecní úřad
Holubice. Od
příštího roku
budou povinné
DS i pro všechny právnické osoby. Fyzické osoby mohou
také používat DS.
Datová schránka je elektronické úložiště, něco jako
e-mail, na které bude chodit veškerá korespondence
z úřadů, od právnických osob, ale i od osob, které taktéž
mají DS. DS zřizuje Ministerstvo vnitra a provozuje Česká
pošta. Datovými schránkami bude sníženo odesílání
poštou běžnými doručenkami a korespondencí.
Pokud si tedy zřídíte DS, bude většina korespondence
chodit právě přes DS. Tím budete mít možnost většinu
úředních spisů vyřídit ze svého počítače nebo
z pracoviště CzechPOINT. Dokumenty, které dorazí, ale
i odchází přes DS musí být opatřeny elektronickým
podpisem. Ten je možno získat na pobočkách České
pošty, která má službu CzechPOINT. Důležitá informace:
Pokud si jednou zřídíte DS, tak ji musíte používat
k úřední korespondenci. Ale je možné si i pozastavit její
funkčnost. Podobně jako funguje doručování písemností
Českou poštou, tak funguje i doručování přes DS - po
uplynutí stanovené doby jsou dokumenty považovány za
doručené a vyzvednuté, přestože si je nikdo nevyzvedl.
Tato doba je stanovena na 10 dnů ode dne doručení
zprávy. Můžete však požádat o prominutí zmeškání
úkonu (do 15 dnů ode dne vzniku překážky) a to

z důvodu dočasné nepřítomnosti nebo z jiného
závažného důvodu. Proto je i dobré DS pravidelně
kontrolovat či si nastavit upozornění na nově příchozí
korespondenci pomocí SMS (za poplatek) či e-mailu
(zdarma).
Spousta služeb spojených s DS je možno uskutečnit na
pracovištíc
h, které
jsou
vybavené
službou
CzechPOIN
T, tudíž i
na OÚ
Holubice.
CzechPOIN
T je
kontaktní
místo, kde
si kromě
zřízení DS
můžete
nechat udělat i výpis z katastru nemovitostí,
živnostenského rejstříku, rejstříku trestů, přijetí podání
žádosti dle živnostenského zákona a další úkony. Pomocí
CzechPOINTu můžete zažádat o nové přístupové údaje
do DS, zneplatnit tyto údaje nebo znepřístupnit DS (toto
lze pouze subjektům, které o DS požádali, nikoli u DS
vzniklých ze zákona).
Platba za služby DS: celkem jsou 4 druhy DS a tyto mají
všechnu korespondenci ZDARMA. Veškeré poplatky
spojené s provozem DS hradí stát ze státního rozpočtu.

Druhy DS:
1. datová schránka orgánů veřejné moci
2. datová schránka pro právnické osoby
3. datová schránka pro fyzické osoby podnikající
4. datová schránka pro fyzické osoby

Podrobnější informace získáte na webu
www.datoveschranky.info , kde je vše
podrobně rozepsáno, včetně možnosti podat si
žádost o zřízení DS písemně. Více informací
o nich a také užitečné rady a tipy, vč. odkazů
na další webové stránky.

Poděkování panu Zajdlovi
Eva Ježková

Vážení spoluobčané, dovoluji si za Vás poděkovat panu
Jiřímu Zajdlovi, který se rozhodl s námi ukončit pracovní
poměr ke dni 30. listopadu 2009. Pan Zajdl působil
v naší obci na pozici poradce starostky od března roku
2007. Jeho účast při různých realizovaných projektech,
kde používal odborné zkušenosti stavebního dozoru
ze své celoživotní praxe, měla velký význam. Pan Zajdl
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nastoupil do naší obce v době, kdy se začala realizovat
rozsáhlá výstavba kanalizace a samozřejmě s tím
související stavba nové ČOV, výstavba nové MŠ, obnova
kulturních památek, přestavbu OÚ a mnoho dalšího.
Panu Zajdlovi ještě jednou moc děkujeme a přejeme mu
štěstí, zdraví a aby mu ta pozitivní nálada vydržela co
nejdéle.

Vítání občánků...

Dne 3.10.2009 proběhlo
Slavnostní uvítání občánků do
naší obce. Vítání se zúčastnilo
celkem 24 z 26 pozvaných dětí.
Přejeme jim ještě jednou vše
nejlepší a mnoho pohody do
jejich života.
Je to jako pohádka, když se
začne život děťátka.
Přinese lásku, radost i smích,
stane se pokladem rodičů
svých.
Ať děťátko má všeho dost, v
životě jen pro radost.
Zdraví, štěstí, veselosti, jak v
dětství, tak v dospělosti.
Rodičům ať radost dělá,
budoucnost ho čeká skvělá.
Celý život bez nesnází, ať ho
úspěch doprovází.
strana 5

Skvělou atmosférou přispěly i děti z MŠ Holubice

Orientální tance
KDE: v Holubickém sále
KDY: 11.11.2009
LEKTORKA: Eliška Millerová
CENA: 1,5 HOD/ 100 KČ
SEBOU: volnou sukni nebo upnuté kalhoty (elasťáky),
upnuté tílko( pro lepší kontrolu pohybů ), tančí se
naboso nebo v botách s měkkou podrážkou(cvičky)
penízkový nebo třásňový šátek – (pokud máte)
Proč tancovat Břišní tance :
• uvolní blokády páteře a zvyšuje kloubní pohyblivost
• upraví zažívací problémy
• prohloubí kontakt s vlastním tělem a obohatí sexuální
život
• odstraní menstruační potíže
• přispívá k léčbě neplodnosti
• pozitivně ovlivňují psychické potíže (deprese, úzkost,
nízké sebevědomí, komunikační problémy)
• není omezen věkem, postavou ani talentem
V případě zájmu navštěvování kurzů volejte prosím na
tel.číslo: 739 086 354.

Podzimní setkání důchodců

V pondělí 16. listopadu od 15.30 hodin se uskuteční už
tradiční podzimní Setkání našich důchodců v kulturním
domě v Holubicích. Letos se o příjemně strávené
odpoledne postarají členové skupiny Pražští
heligonkáři, kteří jsou velmi oblíbení zejména mezi
pražskými seniory, před kterými vystupují pravidelně
každý týden. Zahrají
k tanci a poslechu. Připraveno bude též občerstvení,
ale i anketa, která se bude týkat zjištění zájmu o akce,
které by se mohly pro naše seniory v Holubicích
uspořádat. Máte-li už dnes dobré a realizovatelné
nápady, můžete je v anketě navrhnout a současně se
podílet na jejich přípravě. Podle hesla - Důchodci sobě.
Výsledek ankety bude zveřejněn v Našich novinách.
Od 15 hodin do zahájení programu si mohou zájemci
s obvodem paže do 24 cm nechat změřit bezplatně
orientační tlak krve.
Zveme tímto všechny co nejsrdečněji na odpolední
posezení v kulturním domě.

Kdy, kam a za čím do kulturního domu v Holubicích?

Jak je všem občanům jistě známo, v kulturním domě v
Holubicích se nabízí spousta aktivit, dá se říci : "celý
týden se něco děje".
Proto tento článek chceme pojmout formou pozvánky či
rekapitulace všech aktivit, které je možno navštívit v
kulturním domě.
V pondělí si dobrovolně maminky zřídily klub Mimísek,
který můžete navštívit od 10-12:00 hodin pro menší
děti a od 15:30-17:30. V těchto časech se mohou
malinké, ale i větší děti vyřádit ve společnosti ostatních
dětí. Maminky vybírají symbolické vstupné, za které
poté zakoupí vybavení pro naše ratolesti do kulturního
domu, aby se jim lépe řádilo.
Každé úterý a čtvrtek od 19-20:00 hodin probíhá
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aerobic, všechny ženy a dívky si tady mohou nejen
protáhnout, ale i zpevnit postavu cvičením pod vedením
MUDr. Marie Červenkové z Trněného Újezda.
Ve středu a pátek od 18-19:30 hodin jsou pro vás
připraveny míčové hry pod vedením pana Němce z
Holubic. Zde si účastníci mohou zahrát fotbálek, ale i
jiné hry.
Poté každou středu (začátek od 11. 11.2009) od 19:3021 hodin se připravuje výuka břišních tanců pod
vedením slečny Elišky Millerové, které pomáhají nejen s
problémy zad,ale i mnoha dalšími.
Zveme tímto všechny sportu chtivé lidičky, kteří mají
chuť se zapojit a udělat něco pro své tělo do kulturního
domu v Holubicích ve zmíněné časy, kde se mohou
dohodnout nebo více informovat o aktivitách .

Výzva uživatelům hrobových míst na hřbitově
Eva Ježková, starostka

Obec Holubice s odvoláním na ustanovení § 25 zákona
o pohřebnictví žádá uživatele hrobových míst na
hřbitově v obci Holubice, aby za účelem kontroly,
aktualizace a doplnění údajů nutných pro vedení
evidence veřejného pohřebiště sdělili Obecnímu úřadu
obce Holubice (kontakt uveden níže) údaje týkající se
jimi užívaného hrobového místa, a to pokud možno v
následujícím rozsahu a struktuře:
a) jméno, příjmení, datum narození a bydliště, případně
též doručovací adresa uživatele hrobového místa (u
právnické osoby firmu, sídlo a IČ),
b) označení hrobového místa,
c) datum uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa a
dobu nájmu,
d) pokud došlo ke změně nájemce (např. z důvodu
úmrtí původního nájemce přešel nájem na jeho dědice)
též údaje o osobě původního nájemce.
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V případě, že jsou stále platné údaje uvedené v
nájemní smlouvě, postačí poskytnutí kopie takové
smlouvy obecnímu úřadu nebo dostavení se na OÚ
osobně s touto smlouvou.
Rozsah a způsob poskytnutí údajů je dán potřebou
obce poskytnuté údaje zpracovat rychle a efektivně a
vytvořit elektronickou evidenci veřejného pohřebiště.
Dále obec žádá uživatele, kteří nemají dosud uzavřenu
smlouvu o nájmu hrobového místa, případně doba
nájmu již uplynula, aby se dostavili na obecní úřad za
účelem uzavření příslušné smlouvy.
Děkujeme všem za poskytnutou součinnost a
pochopení.

Kontakty: Obecní úřad Holubice, Holubice 175,
252 65 Tursko,
email: nada.malkova@holubicekozinec.cz
tel: 315 786 086, 605 149 280

Podzimní drakiáda v Holubicích
V soboru 24.října uspořádal OÚ Holubice s MŠ Holubice
tradiční Drakiádu.
Děti si přinesly draky nejrůznějších tvarů a podob, jak
zakoupené tak i vlastnoručně vyrobené. Po uvítání jsme
se společně vydali na pole nad hřištěm, kde majitelé

Pro děti byla připravena výtvarná dílna,
kde měly možnost si vyrobit různé
dárečky pro rodiče
Vpravo: Marečkovi se drakiáda líbila
strana 8

draků předvedli své výtvory. Počasí nám přálo. Drakiádu
jsme zakončili vyhlášením nejlepších draků a předáním
odměn. Za usilovné snažení obdrželi i ostatní děti malou
cenu útěchy. Samozřejmě poděkování patří
organizátorům akce.

Zpravodajství přímo ze školních lavic...
Návštěva z francouzských obcí Fromont,
Burcy, Amponville, Rumont a
Guercheville

Od 20. do 22. listopadu se uskuteční v obcích Holubice
a Tursko návštěva zastupitelů výše jmenovaných
francouzských obcí. Obce leží nedaleko od sebe asi 70
km jižně od Paříže v zemědělské oblasti. Cílem této
návštěvy bude osobní vzájemné setkání a hledání
forem partnerské mezinárodní spolupráce mezi našimi
obcemi. Vzájemné poznání a výměna zkušeností je
vždy inspirativní a užitečná. Nad to věříme, že
návštěva přispěje ke vzájemné důvěře a osobnímu
přátelství. Pro ubytování našich hostů hledáme
hostitelské rodiny. Během programu chceme představit
obě obce a jejich fungování a také uskutečnit výlet do
historického centra Prahy.
Žáci naší školy se spolu již setkali díky internetu a
programu Skype. Tak nějak vypadali před kamerou ve
čtvrtek 8.10. v 10:10 hodin, kdy se setkání uskutečnilo.

Pravěk

V úterý 13. října jsme se se staršími žáky vypravili do
pravěku. Patřičně přistrojeni rozdělili jsme se do
„pravěkých rodin“ a o životě lidí v dávném pravěku si
nejdříve povídali. Prohlédli jsme si archeologické nálezy
a splnili úkoly pracovního listu. Pak jsme si vyzkoušeli
mlít obilí kamenem, vrtat otvor do dřeva, tkát látku a
vyrobit si šperk. Také jsme založili takovou malou
pravěkou kapelu a pořádně si „zamuzicírovali“. To vše v
kralupském muzeu, kde pro nás tento zajímavý
program připravili jeho nápadití pracovníci. (viz
fotografie)
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Představili se vzájemně anglicky, zazpívali po jedné
národní písničce a dohodli se na dalším setkání za 14
dnů. Ten den se spolu učili anglicky „spellovat“ svá
jména a anglicky pojmenovat školní potřeby.

Fotbalové zpravodajství...

Václav Hájek oslavil své
sedmdesáté narozeniny na
fotbalovém hřišti.
Svoji kariéru zahájil v roce 1963
a až do roku 1989 odehrál
celkem 428 mistrovských,
přátelských i pohárových
utkání. Za šestadvacet let
aktivního fotbalu nastřílel 146
gólů do soupeřových branek.
Od roku 1990 pokračuje Václav
Hájek jako aktivní hráč staré
gardy až dodnes. V letech 1977
až 1986 pracoval jako asistent
trenéra A mužstva. Navíc
zastával i několik let funkci
člena výboru TJ Sokol Holubice.

Žáci

Jeneč- Holubice 6:3
Holubice- Tuchoměřice 1:3
Dobříč - Holubice 8:4
Holubice - Horoměřice 10:0

Dorost

Holubice - Libčice 3:4
Holubice - Jeneč 1:12
Čer. Újezd - Holubice 1:1
Holubice - Tuchoměřice 1:1

A-mužstvo

Roztoky - Holubice 1:2
Holubice - Mníšek 3:3
Dobříč - Holubice 2:4
Holubice - Kazín 3:2

Podzimní slavnost v mateřské škole
Barbora Benešová

Zahrada mateřské školy zatím není v nejlepším stavu.
Pár dřevěných hraček a prolézaček na velkém prostoru
s nepěkným trávníkem. Proto se ředitelka školky
rozhodla k významnému kroku. Helena Váňová rozjela
projekt Zahrada naší školky, pomocí kterého chce
vybudovat perfektní zázemí pro děti v mateřince.
Chtějí vybudovat živý plot, cestičky, malé dopravní
hřiště a vodní atrakci. Chtěli by uprostřed zahrady zřídit
mlhoviště nebo venkovní sprchu, aby se děti mohly v
horkých letních měsících svlažit a vyřádit se. Živý plot
potřebují, aby odhlučnili a odprašnili prostor pro děti.

Dřevěný altán

V první fázi přestavby zahrady zažádala mateřinka
zastupitele obce o finanční podporu na dřevěný altán v
hodnotě 100 tisíc korun. Altán by měl být jednou z
části zabedněn, aby fungoval jako úložiště pro hračky.

Kupte si stromeček ve školce

Zeleň na zahradu by měla vyjít asi na 50 tisíc korun. I o
tuto částku požádala ředitelka holubické zastupitele,
chtěla, aby byla částka zahrnuta do rozpočtu pro příští
rok. Zároveň vymyslela akci, kterou by měli podpořit
nejen rodiče dětí, ale i lidé z okolí – „Kupte si
stromeček v mateřské škole“. Zájemci si budou moci
vyzvednout ve školce kupon a zaplatit stromeček v
zahradnictví ve Svrkyni. Cenová nabídka 50 tisíc za
osázení zahrady je velmi lukrativní. Ředitelka Helena
Váňová vymyslela projekt s maminkou jednoho žáčka,
která má zahradnictví ve Svrkyni. Získali od nich
zároveň finanční příspěvek pět tisíc korun a slevu na
veškerou zeleň ve výši deseti procent.

Podzimní slavnost

Celý projekt byl představen v sobotu 6. října na
Podzimní slavnosti v mateřince. Ředitelka Helena
Váňová pozvala na slavnost i zastupitele obce, aby i oni
poznali její záměry. Od té chvíle mohou rodiče a
všichni, kteří budou chtít přispět, nakupovat stromečky
pro děti.
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Na slavnost zavítala i exotická tanečnice

Do dobrých rukou nabízíme
mláďata zakrslého králíka, stáří 8
týdnu, ideální ihned k odběru.
Nenáročný mazlíček pro děti,
čistotní, snadno k ochočení, rádi si
hrají a naučí se i různým kouskům.
Kozinec, tel. 724 360 693

Hledám hospodyni pro pravidelnou výpomoc v domácnosti - úklid, vaření a drobné
domácí práce cca 2-3x týdně (cca 4 hodiny během dne).
Adresa : MUDr. Marie Červenková
Trněný Újezd 95, p. Zákolany, 273 28
Telefon : 721 555 350

Redakční rada

Barbora Benešová, Eva Ježková, Naďa Málková, Miroslav Sedlář
Kontakty: www.holubicekozinec.cz, nase-noviny@email.cz, 315 786 086, 775 291 184
strana 11

Kaleidoskop z Holubic a Kozince...
Vyprávění 40.
Miroslav Sedlář

Rok 1927 byl zahájen vývozem bahna z místního rybníka.
Bahno bylo prodáváno za 0,50 hal. Velká fúra, malá za
0,30 hal. Poprvé co stála škola školou, obecní
Dobrý podzimní či snad už zimní den. V posledních
zastupitelstvo rozhodlo, že školním dětem budou školní
volbách zvolený Ecler, neměl ke své práci mnoho klidu.
Obecní samospráva, která se dostala do rukou dělnictva pomůcky – učebnice, sešity, pera, tužky atd. dávány
zdarma na účet obce.
již v roce 1919 stále prokazovala neznalost ba i
V tomto roce byla postavena tato popisná čísla:
neschopnost vedení obce. Byla to třída nejpočetnější,
Manželé František a Karolína Černohorských prodali
ale i nejchudší, narůstaly obtíže například i řešení
domek čp. 40 v Holubicích manželům Karlu a Boženě
bytového problému. Důkazem bylo obydlení umrlčí
Týlové. Manželé Karel a Marie Šuldovi prodali domek čp.
komory a panské sušárny na ovoce pod hájem na
zahradě chudými občany obce. Přes tyto a mnohé další 35 v Holubicíh Karlu a Boženě Musilovým z Prahy – čp.
85 osídlili nájemníci a později syn Karel Musil.
obecní potíže podařila se již v roce 1926 elektrifikace
V následujícím roce 1928 byl přijat do obce Svoboda
obce – Na podzim toho roku byla obec osvětlena 12ti
Václav čp. 49 a Strejčková Anna čp. 130.
světly, se 40 wolfovými žárovkami s nákladem 160 000
Na Čapáku postavil domek: Kroužil František čp. 131,
Kč. Po zatrubnění potoka protékajícího pod školou a
Helebrant Bedřich čp. 132 a Šlejna Václav čp. 130.
dále po cestě v těsné blízkosti domků na hrázi (čp. 60,
Dům přestavěl Jirák Václav čp. 12. Touto přestavbou
72, 59, 61, 62, 57) ztratila strouha svůj význam a
zanikla poslední snopková (došková) střecha v
postupně byla odprodána do majetku k domům. Tak
vznikla stávající cesta po hrázi rybníka. Dále dle zákona Holubicích.
po zřeknutí se vdovské renty po padlých vojínech Marie Musím rovněž připomenout v celém státě rostoucí krizi
(nezaměstnanost) zapříčiněnou mohutným rozvojem
Ebrtová a Marie Kokošková získaly právo na výhradní
průmyslu – strojů, nahrazujících délky, kteří jsou
prodej tabáku a tabákových výrobků. Obec těmto
propuštěni a v obcích se domáhají náhradní práce. V
vdovám propůjčila místa před školou a u cesty do
Holubicích se rozšiřuje a štěhuje cesta od kanálu na
konzumu na postavení budek, takzvaných trafik.
vodotoč, stejně tak jsou upravovány další ulice na
I v tomto roce byly obydleny nové domky na Čapáku:
Čapáku.
Fára Bohumil čp. 121, Danda František čp. 120, Velas
Josef čp. 125, Mára František čp. 126, Holeček František Rokem zaznamenaným jako nejkrutější pro ovocné
stromoví je rok 1929. O tom zas až příště.
přistavěl k čp. 23 k hostinci taneční sál.

Kalendář už je v prodeji

Od 2. listopadu 2009 jsou na OÚ ke koupi kalendáře na rok 2010 z okolí Prahy-západní část, ve kterých je
umístěna i fotografie Holubic. Cena tohoto kalendáře je 50 Kč

Zpravodaj Naše noviny vydává zastupitelstvo obce Holubice - Kozinec a redakční rada. Vychází jedenkrát měsíčně.
Naše noviny jsou registrovány pod číslem MK ČR E 18946 na Ministerstvu kultury České republiky. Náklad tohoto
vydání je 750 ks. Pro občany obce výtisk zdarma. Tisk zajišťuje firma Powerprint se sídlem Brandejsovo náměstí
1219/1, 165 00, Praha 6 - Suchdol.
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