NAŠE NOVINY
měsíčník obce Holubice-Kozinec
prosinec 2008

ročník IV.

Příjemné prožití vánočních svátků, hodně pohody a mnoho úspěchů do roku 2009
přejí všem z Holubic a Kozince zastupitelé obce, pracovníci úřadu a celá redakce
Našich novin.
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Veřejné zasedání zastupitelů
Zastupitelé zasednou ke svému veřejnému
zasedání v úterý 16. prosince od 18
hodin v budově obecního úřadu.
Životní jubilea
V listopadu oslavili své narozeniny:
Helena Blínová – 90 let
Karel Palas – 75 let
Karel Paducha – 70 let
Klementina Pašteková – 80 let
Vlasta Maršíková – 70 let
Marie Nováčková – 60 let

Rybáři, vraťte úlovkové lístky
Spolek rybářů žádá o navrácení
úlovkových lístků všechny rybáře. Pokud
tak rybáři neučiní, hrozí jim pokuta 200
korun.

V holubické rotundě bude zase
Vánoční zpívání
Tradiční zpívání v holubické rotundě bude
v pátek 19. prosince od 18 hodin.

Myslivecký ples se kvapem blíží,
rezervujte si lístky co nejdříve
Myslivecký ples bude v sobotu 31. ledna
příštího roku v holubickém kulturním
domě. Čím dříve si zamluvíte lístky, tím
lépe. Na účastníky čeká i bohatá tombola
a k tanci a poslechu bude opět hrát kapela
Neon band.

Floorbal se ruší!
Od začátku prosince letošního roku je
zrušen floorbal pro děti v kulturním domě
z důvodu malé účasti zájemců.
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Čert zavítá do Holubic už podruhé v letošním roce. Poprvé
nás navštívil během Pohádkového dnu v září.

Mikulášská nadílka začne v 15 hodin v sobotu 6. prosince
v kulturním domě v Holubicích. Na děti bude čekat bohatý program.
Hned v 15 hodin začne divadelní představení pro děti. O hodinu později
už bude Mikulášská nadílka od anděla a v 18 hodin začne pořádná
čertovská diskotéka.

Poklady z půdy aneb co neodnesl čas
V lednu bude na obecním úřadě probíhat výstava s názvem Poklady
půdy aneb co neodnesl čas. Znovu Vás prosíme, abyste zapůjčili
k vystavení předměty z vaší půdy. Především jde o písemnosti,
dokumenty, fotografie, ale i doklady o Holubicích a Kozinci z dob,
na které není už pamětníka. Exponáty přijmeme v době od středy
17. prosince letošního roku do pondělí 12. ledna roku příštího.
Kontaktujte nás na telefonním čísle Obecní úřad Holubice 315 786 086,
Z. Strakatá 315 786 326 a nebo M. Sedlář 315 786 175.

Zastupitelé projednali změny v rozpočtu, výměnu
pouličního osvětlení a bezbariérové chodníky!
Zasedání zastupitelů proběhlo v úterý 25.
listopadu. Přítomno bylo osm členů zastupitelstva,
jeden člen byl omluven a jako návštěva byli
na zasedání přítomni manželé Pojerovi.

Příjmy a výdaje v rozpočtu
Zastupitelé schválili změny v rozpočtu pro rok 2008 podle
zpráv finančního výboru. Jde o navýšení rozpočtových
příjmů, a to o 2.704 korun ze správních poplatků za TP a
ověřování. Dále se navýšil rozpočet o 8 tisíc korun
z dotací Středočeského kraje na volby v letošním roce.
Dotace na rotundu a CzechPOINT činily 227 tisíc korun.
Poplatky od okolních obcí za děti v mateřské škole
navýšily rozpočet o 9 tisíc korun. Dotace SK a Grantu TV
činily 10 tisíc korun. O 134 tisíc korun narostly příjmy
díky dotaci SK POV. 1.403.485 korun činí vratka DPH.
O 303.409 korun vzrostly rozpočtové příjmy ze stočného
a přípojek a sponzorské dary na společenské akce zvedly
příjmy o 27 tisíc korun.
Rozpočtové výdaje se také navýšily. A to o 71.400 korun
za PD na vodovod v Holubicích. Navýšily se o 4.033
korun za výdaje na volby v letošním roce. Mimořádné
dohody – komunikace si vyžádaly z rozpočtu 97.762
korun. Na sociální pojištění muselo být z rozpočtu
na letošní rok vyčleněno 17. 632 korun a na zdravotní
pojištění 3.197 korun. Výroba úřední desky a tiskárna
stála obec 53.025 korun.

Smlouva o zřízení věcného břemene
Zastupitelé schválili uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene mezi obcí Holubice a
společností ČEZ Distribuce a.s. ve výši 40 tisíc korun,
jedná se o pozemky p.č.77/1 (v délce 20 m), 77/11(v
délce 12 m), 353 (v délce 27 m) a 354 (v délce 18m)
v katastrálním území Holubice v Čechách. Po uzavření
smlouvy bude na obecních pozemcích umístěno kabelové
vedení NN pro nové rodinné domy - lokalita SAD.

Výměna pouličního osvětlení
Stejně tak zastupitelé naší obce schválili podání žádosti
o dotaci z Programu obnovy venkova Středočeského
kraje na příští rok. Současně zastupitelstvo schválilo
poskytnutí vlastních finančních prostředků. Předmětem
požadované dotace bude výměna všech osvětlovacích
těles veřejného osvětlení v katastrech obcí Holubice a
Kozinec a výměna starého rozvaděče pro veřejné
osvětlení.
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Bezbariérové chodníky
Zastupitelé uzavřeli smlouvu o dílo na zhotovení PD pro
stavební povolení na akci: ,,PD - bezbariérové chodníky a
komunikace v Holubicích a Kozinci,, se společností
CB s.r.o., Liberec. Tato firma byla vybrána na základě
výběrového řízení, které proběhlo 18. listopadu letošního
roku.

Úprava Obecně závazné vyhlášky č. 02/2003
Zástupci Holubic a Kozince schválili obecně závaznou
vyhlášku Holubic č. 3/2008, kterou se mění obecně
závazná vyhláška Holubic č. 02/2003 ze dne 16. prosince
2003 o místních poplatcích. Sazba poplatku se mění
ze 400 korun na 500 korun za komunální odpad. Ostatní
ve vyhlášce zůstává beze změn.

Kolaudace kanalizačních přípojek
Zastupitelé vzali na vědomí kolaudaci dílčí části
kanalizace v obci Holubice-Kozinec (zbývající část staré
zástavby obce Holubice a Kozinec). Bylo zkolaudováno
celkem 1.640 metrů kanalizace. Nemovitostem, které
mají přivedenu kanalizační přípojku k hranici pozemku,
vzniká povinnost napojit se do roka od této kolaudace
na kanalizaci. Při přivedení přípojky k nemovitosti vzniká
také povinnost zaplatit první splátku za přípojku ve výši
6 tisíc korun a do roka od kolaudace (tzn. nejpozději
do konce roku 2009) uhradit druhou splátku ve výši
6 tisíc korun, poté bude následovat uzavření smlouvy
na stočné (k podpisu smlouvy budou občané písemně
vyzváni).

Zařízení pro čističku odpadních vod
Stejně tak berou zástupci našich obcí na vědomí
současný stav Čističky odpadních vod Holubice a řešení
vzniklé situace spojené s čističkou odpadních vod, tedy
zakoupení zařízení a doplnění technologie.

Návštěva holubických z Moravy
Starostka obce přivítala přátelskou návštěvu zástupců
obce Holubice u Vyškova (Morava), která proběhla ve
čtvrtek 20. listopadu letošního roku. Byla přislíbena
spolupráce mezi oběma obcemi Holubice.

Znečištěné silnice u školky
Na místní obecní úřad dorazila již opakovaná stížnost
na znečištěné komunikace v okolí Mateřské školy
Holubice. Zastupitelé tuto skutečnost vzali na vědomí a
pokusí se zajistit nápravu.

Nepodepsané či neověřené dopisy nemůžeme zveřejnit
Miroslav Sedlář
Věřte, že neradi se musíme vyjadřovat k vašim přáním a
dopisům, které chcete v Našich novinách zveřejnit – dopisy
obsahující neoprávněnou kritiku, napadení, osočování a
tomu podobné jednání, kteréhokoliv z občanů.
Vzhledem k tomu, že jsme občané našich obcí tak jako
každý z vás, tedy bez právnické kvalifikace, nemůžeme
posoudit zda váš dopis neobsahuje překročení některého ze
zákonných ustanovení a právních ustanovení např. zákon na
ochranu osobnosti, zákon na ochranu osobních práv a
svobod a jim podobné občanské zákony chránící každého
z nás. Tím spíš nesoudíme jednání občanů vůči úředním
osobám v obecním či státním postavení, jejichž ochrana je
podstatně přísnější – na úrovni veřejného činitele.
Prosíme, nechápejte tento článek jako omezování v
možnosti se vyjádřit k dění v Holubicích a na Kozinci,
vyjádřit se k chování spoluobčanů, k jejich jednání i
činnostem, k práci našich řádně zvolených zastupitelů a tím
spíše starosty obce, ale i všech zaměstnanců obecního
úřadu placených z daní občanů. Tak jako tímto my se
chráníme proti nezákonitostem tak i vás žádáme
nepouštějte své emoce a pocity křivdy navenek
neoprávněně a zvažte zda se nedopouštíte křivého nařčení,

omezování osobní svobody, pomluvy, urážky veřejného
činitele, porušování domovní svobody atd. což je
kvalifikováno jako přestupek či dokonce trestný čin a taky
tak je hodnocen.
Proto doporučujeme – máte-li jakoukoliv stížnost, problém,
křivdu – volte vždy písemnou formu stížnosti a tu podávejte
na patřičném místě – v podatelně obecního úřadu, poštou
doporučeně, oznámením na policii, ohlášením u patřičného
soudu apod. Zajistěte si doklad o oznámení, věřte, že co
není písemně doloženo, lze vždy zapřít. Vždy trvejte na
písemném zákonném vyjádření od toho komu dopis
případně stížnost směřujete. Pomoc a slyšení hledejte vždy
tam odkud doopravdy přijde a přijít může.
Nepřisvojujeme si právo moudrosti, radit a poučovat, ale
používáme jen větší životní zkušenosti, chceme jen vaše
dobro, klid a pohodu každodenního života. Své starosti a
problémy řešte tam, kde se řešit mají.
Pokud jste dočetli až sem – děkujeme za pochopení a
spoluúčast. Naše noviny nechtějí a nebudou nikomu nikdy
ubližovat, ponižovat ani škodit – chtějí pomáhat, poradit,
upozornit, informovat, pokárat někdy i pochválit a ocenit
dobrý skutek. Ale nepodepsané či neověřené informace a
dopisy zveřejňovat nemůžeme.

Reakce Petra Satrapy na příspěvek Karla Vodolana
Po přečtení příspěvku pana Karla Vodolana v minulém čísle
Našich novin jsem dlouho přemýšlel, zda má smysl na jeho
tvrzení vůbec reagovat. Pan Vodolan se z nějakého důvodu
cítí ukřivděný a pomáhá si výmysly a pomluvami. Na tom
těžko něco změním, přesto se alespoň pokusím uvést na
pravou míru jeho tvrzení, týkající se pozemku u našeho
domu.
Pan Vodolan naznačuje, že jsem si jako obecní zastupitel
zažádal o převod obecního pozemku do vlastnictví. O koupi
onoho pozemku jsme požádali v červnu 2006, tedy v době,
kdy jsem nejen nebyl členem zastupitelstva, ale ani jsem
netušil, že budu kandidovat a v podstatě jsem
v zastupitelstvu ani nikoho neznal. Zastupitelstvo žádost
projednalo a vyžádalo si splnění některých podmínek. Tak
jako pan Vodolan jsem i já musel předložit souhlas sousedů
(byť pozemek z 90 procent sousedí pouze s naší nemovitostí
a zbytkem s obecním pozemkem) a na rozdíl od pana
Vodolana posléze i souhlas památkářů (kteří náš záměr
vrátit nemovitost alespoň částečně do původního stavu
uvítali). Z tohoto důvodu se naší žádostí zabývalo
zastupitelstvo celkem třikrát na veřejném zasedání a ani
jednou tam nikdo z veřejnosti nepředložil nějakou námitku.
O koupi pozemku (pochopitelně o koupi, nevím, proč bych
měl po obci žádat něco zadarmo, jak píše pan Vodolan)
jsme zažádali především proto, že k domu prostě patří a
historicky byl jeho součástí. To lze dohledat v katastru
nemovitostí (bohužel se mi nepodařilo zjistit proč tato část
pozemku byla převedena na obec, údajně se tak stalo
v době, kdy majetkové poměry nikoho příliš nezajímaly nebo
nesměly zajímat) a svědčí o tom i zbytky zdi (tu údajně
vyboural jeden z dřívějších majitelů, když v domě
provozoval řeznictví a hospodu). Převodem pozemku na
obec vznikla absurdní situace, že nám nepatřil nejen byť jen
třeba několikacentimetrový pruh kolem domu, ale dokonce
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ani schody do baráku. Pozemek domu, který měří necelých
600 m2, takto vzniklá „cesta“nesmyslně dělí na dvě ani ne
třistametrové nudle. Odkoupení tohoto pozemku bylo tudíž
pro nás stěžejní v rozhodování, zda se zadlužit a pokusit se
dům zrekonstruovat k bydlení.
Pan Vodolan má v jednom pravdu. Jako jeden z asi desítky
argumentů, kterými jsem doplnil naši žádost o koupi
pozemku (tu si lze přečíst na OÚ), jsem uvedl i stav opěrné
zdi. Mýlí se však, když tvrdí, že jsem ji měl prostě opravit.
Opěrná zeď je starostí toho, jehož pozemek drží. V tomto
případě doposud tedy obce. Přizvaný stavitel odhadl její
opravu na zhruba 200 tisíc korun. Další desítky tisíc si
vyžádá oprava příjezdové cesty, což by byly také náklady
obce. Navíc při nedávné výstavbě kanalizační přípojky právě
kvůli stavu zdi odmítla stavební firma zasypaný výkop řádně
zhutnit (její rozhodnutí potvrdil i statik), což již nyní
způsobuje nemalé problémy a v budoucnu další jistě
způsobí. Stavba kanalizace také změnila odtokové podmínky
na pozemku natolik, že již tak vlhký dům dostal další ránu, a
proto je pozemek třeba znovu řádně odvodnit.
Tak, jako jsem při žádosti uvedl řadu argumentů pro,
samozřejmě existují i argumenty proti. Pozemek je
některými občany využíván jako zkratka. Stavitelé silnic
tvrdí, že postaví-li silnici kdekoli, najdou si ji auta. To platí i
pro chodce a zkratku si tak lze představit přes kterýkoliv
pozemek. I v Holubicích jich podle pamětníků v minulosti
byla řada. Samozřejmě na tuto zkratku, kterou se dá oproti
cestě po silnici ušetřit zhruba osmdesát metrů, si lidé za
roky používání již zvykli a my jsme rozhodně nechtěli dělat
nějakou „revoluci“. Proto jsme se zavázali, že s pozemkem
nebudeme nic dělat po dobu, než se přestěhuje obecní úřad
a školka, jejichž návštěva patřila mezi hlavní důvody, proč si
tudy lidé zkracují cestu.

Co se chystá za humny aneb proč „nechceme“ aglomerační okruh
Petr Satrapa
V současné době se v okolí Prahy staví či připravuje
několik velkých dopravních staveb. Dvě z nich se přímo
dotýkají i našich obcí, a to takzvaný aglomerační okruh a
severozápadní obchvat Prahy. Kolem těchto staveb se
v současnosti vede živá diskuse, objevuje se však také
množství nepřesných informací a dohadů. Proto vás
chceme o jejich přípravách a postoji obce k nim stručně
informovat.
Pražský obchvat a aglomerační okruh
Při diskusích o nových silnicích v okolí obce se obě stavby
občas zaměňují. Pražský obchvat, respektive jeho
severozápadní část, je pokračováním dálničního okruhu
kolem Prahy (většinou značen R1), který v současnosti
končí u Ruzyně. Podle schválené dokumentace by měl
vést mezi Nebušicemi a Horoměřicemi tunelem přes
Suchdol na most přes Vltavu a dále kolem Dolních
Chaber k teplické dálnici D8 u Březiněvsi (tzv. trasa J).
Odpůrci této varianty prosazují severní trasu (tzv. Ss),
podle které by dálnice vedla od rychlostní komunikace R7
u Tuchoměřic, procházela územím mezi Svrkyní, Velkými
Přílepy a Turskem a mostem překračovala Vltavu mezi
Libčicemi a Řeží směrem k D8. Stavba má celostátní
význam a stojí za ní stát, resp. státní firma Ředitelství
silnic a dálnic.
Naproti tomu takzvaný aglomerační okruh je stavbou
prosazovanou Středočeským krajem. Mělo by se jednat o
širší silniční okruh kolem Prahy, který by propojil velká
středočeská města. Našich obcí se přímo dotýká jeho
část, která by jako obchvat Kralup (včetně nových mostů
přes Vltavu a Turský potok u Debrna) a dále přeložka
stávající silnice přes Tursko a Přílepy do Prahy (II/240)
spojila dálnici D8 s R7. Tato přeložka by podle územního
plánu velkého územního celku Pražský region (VÚC PR),
který zpracoval kraj a který je nadřazen územním plánům

obcí, měla vést katastrem naší obce v oblasti mezi Erzem
a Kozincem.
Další stavbou, která je při debatách o nových silnicích
v regionu často zmiňována a mnohdy i zaměňována, je
vnitřní pražský okruh. To jsou ony tunely (Blanka), které
se v současnosti budují pod Letnou a Stromovkou, ale i
v Břevnově a Střešovicích, kde naváží na Strahovský
tunel.
Jaký je postoj obce k těmto stavbám?
Obec dlouhodobě protestuje proti vedení aglomeračního
okruhu v katastru Kozince. Bohužel neuspěla se svojí
snahou vyřadit tuto trasu z územního plánu (o tom, proč
je v územním plánu obce, píše Jan Miller na straně 6),
neuspěla ani při řadě jednání s krajskými úředníky a
nemá příliš možností, jak tuto situaci změnit. V nedávné
době proto vzniklo občanské sdružení místních občanů
Kralupský přivaděč TUDY NE!, o.s., které má za cíl zvrátit
rozhodnutí krajských úředníků a na rozdíl od obce má
větší možnosti být účastníkem probíhajících řízení kolem
stavby. Se stavbou také zásadně nesouhlasí někteří
majitelé dotčených pozemků, kteří se již několikrát
vyslovili, že pozemky pro stavbu v žádném případě
neprodají.
Obec proto nesouhlasí ani s v současné době
projednávanou první etapou stavby nové silnice, kterou
je obchvat Kralup nad Vltavou. Obchvat je pro město
životní nutností a výrazně by pomohl i obyvatelům našich
obcí. Nicméně je vyprojektován tak, že po překonání
Vltavy mezi městem a obcí Dolany končí až výstavbou
dalšího mostu přes Turský potok u Debrna a následnou
obří křižovatkou s napojením na stávající II/240 (zhruba
v místě mezi odbočkou na Debrno a zatáčkou před
sjezdem do Minic). To pak nedává jinou možnost
pokračování, než směrem na Erz.

Z čeho nás teď bolí hlava?
Jan Miller
Současné umístění aglomeračního okruhu, tak, jak ho
popisuje kolega Petr Satrapa (článek na straně 6), je pro
naše obce tou nejhorší variantou. Myslím, že bych se
opakoval, kdybych znovu popisoval veškerá negativa,
která by s touto zamýšlenou stavbou na nás dopadla.
Chci ale využít možnosti a prostřednictvím Našich novin
Vám trochu přiblížit okamžiky a skutečnosti, které
pravděpodobně zapříčinily to, z čeho nás dnes „ bolí
hlava “. V obecním zastupitelstvu obcí Holubice-Kozinec
jsem zasedal od roku 1990. Aniž bych jakkoliv
zapochyboval, mohu s čistým svědomím říci, že
současnou trasu výše zmiňovaného aglomeračního
okruhu NIKDY obecní zastupitelstvo řádně
NEODSOUHLASILO. Už v devadesátých letech se však o
různých variantách na půdě obecního úřadu více či méně
diskutovalo. Úplně první varianta byla nesmyslně
naplánovaná v území, kde dnes stojí nové domy
Holubího háje a pokračovala přes neudržovaný sad pod
Šatlavou směrem ke Kozákovic zahradě a dále směrem
ke Svrkyni. To, že to byl bohapustý nesmysl nějakého
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pomateného architekta, jehož realizace by rozdělila naše
obě obce touto frekventovanou komunikací, snad není
ani nutné diskutovat.
Během dalšího období spatřily světlo světa další návrhy,
v tomto okamžiku důrazně podotýkám NÁVRHY
VARIANT, alespoň tak byly vždy, nám zastupitelům,
předkládány jak krajským úřadem, tak panem starostou.
Tyto varianty se několikrát objevily na zastupitelstvu
v různých mapových nákresech, přičemž varianta „ A “
procházela po západní straně lesa Erz (současný –
problematický stav), varianta „B“ byla navržena po
východní straně Erzu, po pozemcích, které se nacházejí
těsně u Turska . Další variantou, kterou pojmenujme „ C
“ byla trasa, která obcházela Tursko po jeho východní
straně až těsně pod Chejnovským lesem u Libčic.
V období let 2000 až 2003 se tehdejší zastupitelstvo
rozhodlo zadat vypracovaní tzv. územního zastavovacího
plánu obou obcí. Kdybych začal v tomto okamžiku
popisovat všechna úskalí a tzv. „holubická“ řešení, která
tento velice důležitý proces provázela, asi bych naplnil
několik stránek a určitě bych se odklonil od tématu, který

se snažím popsat a vysvětlit. Jednu skutečnost, ale
popsat musím. S odstupem času a hlavně s nabitými
zkušenostmi mohu nyní stoprocentně prohlásit, že celá
tvorba územního plánu byla jednoznačně podřízena
vytvoření území současného rozměru a využití lokality
Holubí háj. Základní problém je však v tom, že větší část
tehdejšího zastupitelstva tento projekt zásadně odmítala.
Od této skutečnosti, spojené mnohdy s neznalostí,
záměrnou neinformovaností či nedůsledností zastupitelů,
včetně mojí, se odvíjelo další projednávání tohoto
veledůležitého dokumentu.
Píše se rok 2003, ve velice podivné atmosféře je
odsouhlasen územní plán obcí Holubice- Kozinec, v němž
je zakreslen aglomerační okruh ve variantě „ A “. Tuto
variantu „vnutil“ do územního plánu obce krajský úřad a
musím podotknout, že neoprávněně. Úředníci tohoto
nadřízeného orgánu tvrdili obci, že neschválí náš územní
plán, pokud do něj nezakomponujeme
variantu „A“, vždy to bylo však provázeno s dovětkem.,
že se jedná pouze o tzv. variantu, která
by v případě konečného řešení musela být znova
odsouhlasena zastupitelstvem. To, že krajský úřad neměl
právo do našeho územního plánu nic zakreslovat, jsem
však zjistil až po delší době.
V roce 2003 nebyl totiž ještě schválen územní plán tzv.
vyššího územního celku, který je právně nadřazen
územním plánům všech obcí v rámci kraje. Stejným
způsobem byly dotlačeny do zákresu této varianty i
sousední obce, ať už jim varianta „A“ vyhovovala , či ne.
V tomto roce též finišují práce na dokončení komplexní
pozemkové úpravy katastrálního území obce Kozinec. Pro
upřesnění vysvětluji, že se jednalo asi o dvouletý proces,
při čemž došlo po vzájemné dohodě všech vlastníků
zemědělské půdy v tomto katastru o scelení jejich
původních rozdrobených, mnohdy nepřístupných
pozemků, do nových větších půdních bloků. V rámci této
velké akce, kterou ze značné části financoval okresní
pozemkový úřad z národních i evropských prostředků a
jejíž celková hodnota se blížila 10 mil. Kč vznikaly kromě
nových pozemků i nové polní cesty, biokoridory a ostatní
krajinotvorná opatření, která mají kompenzovat dopad
současné zemědělské prvovýroby na naši oblast. Je
zajímavé, že v tomto rozsáhlém a podrobném projektu,
jež kromě jiných institucí, též odsouhlasoval krajský úřad,
se neobjevuje ani zmínka o jakékoliv variantě
aglomeračního okruhu.
V roce 2005 přesvědčuje krajský úřad obec Dolany, aby
za krajské finance změnila svůj tři roky starý územní
plán. Hlavní důvodem této náhlé změny je překreslení
trasy aglomeračního okruhu, který původně vedl kolem
osady Nehošť směrem k osadě Těšina a dále po
východní hranici katastru obce Tursko- podél
Chejnovského háje – tzn. naše varianta „C“. Velice
podezřelé, že?
Najednou nastává období, kdy tentýž krajský úředník, ale
i starostové ostatních vesnic, kterým se podařilo vytlačit
toliko neoblíbenou II/240 ze svých obcí, přejmenovali
termín VARIANTA na termín SKUTEČNÁ TRASA.
V této době se již naše obec, ale i dotčení vlastníci
pozemků, výrazně ohrazují proti tomuto krajskému
veletoči, ale na žádné úrovni není přijat jediný argument
proti variantě „A“. Naší obci je takřka vyhrožováno izolací
a vztahy s okolními obcemi se minimálně ochlazují.
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Poškozeným kozineckým vlastníkům je neustále a
důsledně připomínán institut státního vyvlastnění.
Zároveň jsou písemně oslovováni dotčení vlastníci
v sousedních katastrech od Lichocevse až po Svrkyni a
od Turska až po Chvatěruby a jsou jim předkládány
smlouvy o budoucích kupních smlouvách na státní výkup
pozemků pod trasou „A“. Krajský úřad jako budoucí
investor této akce zřejmě postupuje tzv. „obchvatovou
metodou“, která neřeší problém v našem katastru, ale
nechává ho tzv. nakonec, až už nebude jiného zbytí.
Je mi líto až smutno, že státní orgány, někteří členové
bývalých našich zastupitelstev, ale hlavně zastupitelstva
sousedních obcí přijala tento nedůstojný postup
projednávání toliko závažného projektu, který zásadním

Navrhované varianty okruhu A, B, C v roce 2003.
způsobem ovlivní naše životy. Trasa takto navržené
silnice hlavně v budoucnu přivede denně do našeho
téměř klidového území desetitisíce automobilů, vyžene
zvěř z polí, několika násobně zvýší prašnost a hlučnost,
ale v neposlední řadě se touto komunikací zvýší komerční
cena přilehlých pozemků, což by mě jako významného
vlastníka mohlo těšit, ovšem představa skladových
terminálů a podobných novodobých „nutností“ mi
skutečně nahání hrůzu, bez ohledu na to, že jsem
zemědělec.
V příštím čísle NN zprávy o založení a vyjednávání
Sdružení Kralupský přivaděč TUDY NE!!!

Setkání s důchodci doprovodily děti zpěvem

Martinské posvícení

V řadě už čtvrté Setkání s důchodci se uskutečnilo
v sobotu 22. listopadu v místním kulturním domě. Tam si
mohli starší spoluobčané poklábosit u pohoštění a dobré
muziky. Našim starším sousedům zazpívaly i děti z místní
základní školy.

V úterý 11. listopadu přijel do Turska Svatý Martin. Přijel
však na černém koni a my hned věděli, že hned tak
sněžit nezačne. Přivítání sv. Martina bylo velkolepé.
Především proto, že se nás ho účastnilo tak veliké a
překvapující množství. Setkali jsme se s ním před
kostelem. Musel nás slyšet z daleka, neboť žáci vedli
lampiónový průvod martinskými halekačkami. Před
kostelem sv. Martina sehráli scénku, která připomínala
jeho šlechetný čin, když se dokázal rozdělit se žebrákem
o svůj plášť a přiblížil nám tak význam lidské solidarity.
Pak už nás sv. Martin vedl Turskem až do K16, kde nás
podělil svými martinskými rohlíčky. Pak zmizel, asi ten
den musel navštívit více obcí po celé Evropě. My jeho
svátek oslavili husou, koláči a tancem.
Děkujeme panu starostovi Vlkovi za finanční podporu
školní akce, paní starostce Ježkové za velkou
organizační pomoc, panu Košeckému za diskotéku,
maminkám za pečení hus a cukrářských výrobků, slečně
Lžíčařové a paní Svojtkové za zajištění koně a Vám
všem za účast. Byly to samé „martinské“ skutky.

Na setkání si s důchodci popovídala i starostka
Eva Ježková.

Za ZŠ Tursko
Mgr. Vít Šolle, ředitel školy

Fotbalové zpravodajství
Dorost
Holubice – Horoměřice
Utkání se nehrálo z důvodu, že družstvo Horoměřic se
ze soutěže nečekaně odhlásilo, i když byla jen dvě kola
do konce.
Č. Újezd – Holubice 4:1
Jedinou branku holubických fotbalistů vstřelil Martin
Zmeškal.
Dorostenci nastoupí do jarní části sezóny ze třetí příčky
s devatenácti body a skóre 41:43.
A – tým
Holubice – Dobrovíz 4:3
V tomto zápase zazanamenal hattrick Vladimír Helebrant
a jedním gólem se zapsal i Jan Karfilát.
Roztoky – Holubice 1:1

Jedinou branku Holubic vstřelil Jakub Židoň.
Mužstvo A-týmu po konci podzimní části sezóny okupuje
jedenáctou příčku se dvanácti body a skóre 23:31.
Králem střelců za podzim je mezi holubickými Vladimír
Helebrant s osmi góly.
Fotbalový prosinec
31. prosince 10:00 Staří – Mladí
Jako tradičně poslední zápas v Holubicích se uskuteční
poslední den v roce od 10 hodin mezi mladými a starými
fotbalisty. A po utkání bude malé občerstvení v podobě
silvestrovského ovaru.
Výbor TJ Sokola Holubice přeje všem hráčům
a fanouškům Veselé Vánoce a mnoho úspěchů
v roce 2009.

Zpravodajství přímo ze školních lavic
Vánoční dílna

Zápis do první třídy!

V pondělí 24. listopadu jsme měli vánoční dílny. Všichni
žáci školy se sjeli tentokráte do Turska. Podle zájmu a
chuti se rozdělili do čtyř skupin. V jedné se vyráběl
Mikuláš, ve druhé Anděl, ve třetí vánoční stromečky a ve
čtvrté z keramické hlíny nejrůznější výrobky s vánoční
tematikou. Velmi děkujeme paní Ludmile Prilepské, která
s dětmi tvořila z keramické hlíny. Materiál zakoupila a
výrobky dětem vypálila. To vše zdarma, jako sponzorský
dar škole. Prohlédněte si internetové stránky na adrese
www.arttiles.cz.

Zápis do první třídy se bude konat ve čtvrtek 15. ledna
příštího roku od 14 do 18 hodin v Základní škole Tursko a
v pátek 16. ledna, stejně od 14 do 18 hodin ve škole
v Holubicích.
Den otevřených dveří škola pořádá ve čtvrtek 8. ledna
příštího roku od 17:30 hodin v holubické škole.
Více informací najdete na www.zstursko.cz
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Holubice a Kozinec - Tehdy a Teď
V této rubrice budeme pravidelně představovat dobové fotografie Holubic a Kozince. Znovu žádáme o zapůjčení
fotografií, které bychom mohli zveřejnit. Zapůjčované fotografie můžete nechat naskenovat na obecním úřadě, kde
vám budou ihned vráceny, nebo je sami poslat elektronickou poštou na adresu

nada.malkova@holubicekozinec.cz.

Snímek pochází z první poloviny minulého století.
Škola byla založena roku 1905.

Později byla škola rozšířena na trojtřídní.
V současné době dochází do školy 27 dětí.

Snímek z letošního roku.
Místo vchodu do obchodu je nyní okno do
kuchyně.
Snímek byl pořízen mezi lety 1933 – 1934.
Řeznictví a uzenářství Bohumila Beneše bylo
v nynějším čísle popisném 51.
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Prodej vánočního zboží
Od začátku prosince je v prodeji vánoční zboží:
svícny, věnce, jmelí a asi od 10. prosince 2008
budou v prodeji vánoční stromky - v květináčích
a řezané.
Najdete nás: Zahradnictví Tursko, A. Dvořáka 134,
252 65 Tursko, pí.Málková - tel: 731 473 986.

Redakční rada:
Barbora Benešová
Eva Ježková
Naďa Málková
Miroslav Sedlář
Petr Satrapa
www.holubicekozinec.cz
bazze@seznam.cz
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315 786 086
775 291 184

Kaleidoskop z Holubic a Kozince
Vyprávění 32.
Služba u Varhaníka z Hole
Každá děvečka byla nejdřív za mlačinku a až prošla
tou školou, teprv mohla jít ke kravám. Pantát byl sám,
žena mu po dítěti zemřela, a měli dcerku Mařenku,
bylo ji 7 let. Panimámu dělala nějaká Karla
Studničková, říkalo se, že ji pantáta chce. Varhaníkovic
měli dole velkou sednici, my s Karlou jsme spaly v
chlívě. Já dostala na starost prasata. Karla krávy. Moc
sme to neuměly a zrovna se ndvě svině (prasnice)
boukaly, chtěly ke kanci. A to vyjou, tak děsně vyjou,
ani nežerou. Přeryly hnůj v chlívě, a jen ven, ven. Já
tomu tenkrát ještě nerozumněla. Vodevřu chlívek,
nesu jim žrát – svině proti mně, div mě neporazila,
jéžiš, to bylo hrozný! Vylítla ven, rovnou na náves, lítla
dólu. To potřebovala kance. A von byl daleko, až ve
Cvrkyni – půl hodiny cesty. Žádnej si nedovede
představit co ta svině dělala!Rovnou přes pole do
druhý vesnice.
Chytla sem bič, lítla za ní. Svini ne dohonit. Kadla
myslela, že ji honim po vsi, a já za ní do Cvrkyně.
Vona toho kance cejtila, v kerym statku je. A taky
sama si ho našla. Mně bylo hanba, ňáky kluci stáli na
návsi, já s bičem lítnu za sviní, musela jsem se zeptat,
ve kterym statku to je. Kluci se hrozně smáli. Přišla
sem tam: „Víte, že nám svině utekla až k vám?“ Voni
pustili kance, ten ji vobskočil. A já neměla čím zaplatit.
„Já to přinesu, pantáta to zaplatí.“ „Ale to nic, to nic“.
Jó, to se nesmí propást. Dyž se svině bouká, tak
kousá slámu a stele a hrabe.
Ženu svini ze Cvrkyně. Dyž šla vod toho kance, ta si to
uháněla! Ta uháněla vo přítrž! Na holi klucí: „Ta tě
prohnala viď? To víš, sedlo na ní vdávadlo!“ Du a
vodevřu – vona vylítla druhá. Já křičím: „Kadlo, zavři
vrata. Zavřely sme vrata, svini sme natloukly přes
držku. A vona ne a ne žrát, a my ji do chlívka ne a ne
dostat, praly sme ji klackama, kdepak. Pantátovi sme
řekly jen vo tý první, že se bouká i druhá my ani muk.
Jednou ráno přídu do chlívka a tam dvanáct prasátek,
jedno hezčí než druhý. Vyhodila sem hnůj, stlala
novou slámu. Prasnice si lehla a prasátka vedle ní.
Přišel kovář: „Máte prej prasátka pantáto, ju?“ „Pojte
se podivat – máme, máme. Povodevřel chlívek. Kovář
je třikrát poprskal: „Pámbů požehnej“ To s tím černým
flekem si zamlouvám.“ pantáta na nás: „Tak holky to s
černou prdelí je tady pro kováře.“ První si prase
vodnes kovář – bylo nejsilnější, cucalo ze zadního
cecku. Když se měly prasátka prodávat nastlala jsem
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jim hodně slámy, aby si každej moch vzít pro štěstí.
Kovářka dala šesták – na zástěru za dobrou péči. Já
dodala: „Ajť tam dobře rosteš!“ Pak přišel pro prase
Šťastnej, přišly i štyry ženský z Oujezdce. Všichni, ale
před nakrmením v poledne. Nažraný se zdály moc
banďuratý a víc vážily.
Dyž se prase dobře krmilo, dobře se mu dařilo, tak
bylo tlustý, blejskalo se. Dyž ale mělo špatnej futr, tak
bylo chlupatý, vstávaly mu chlupy na těle. To bylo s
každym dobytkem, to se hned poznalo, jak se futruje.
Řeznici rači chtěli prase vod ceckářů nebo z baráku,
řikali, že je lepší krmený než ze statku.

Svině utíkala z Hole až do Svrkyně.

U Varhaniků se mi moc nelíbilo. Ze zdích ve chlívě
teklo, ráno sme byly mokrý, jak na nás teklo ze
stropu. Tak sem dala vejpověď.
S pantátou sem se rozešla dobře v dobrotě. Řek: „Já
ti nemám za zlý, že vod nás deš. Tady na Holi pro tebe
nic nejni, ty deš do jinýho života. Tady na Holi chcíp
pes. Jen dyž si se u nás naučila dávat dobře
prasatům! Dež vode mě jako ze školy!“
M. Sedlář

