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DđTSKÝ KARNEVAL 19.dubna 2008
Vážení ĀtenáĢi,
Velice ráda bych se s Vámi podĒlila o zážitky z „DđTSKÉHO
KARNEVALU“ , který se konal dne 19. 4.2008 v kulturním domĒ. PĢišly
dĒti místní ale i dĒti z okolních vesnic, takže chvilku po zahájení praskal
doslova náš kulturní dĪm ve švech. V pĪl tĢetí nebyla jediná židle, kterou
bychom pĢíchozím nabídli.Ale urĀitĒ toho dospĒlí nelitovali, protože dĒti
mĒly opravdu bohatý program. K tanci jim hrála kapela pana Kneblíka
z Otvovic a moc se dĒtem i dospĒlým líbila. Moderování karnevalu mĒl na
starosti pan Miroslav KaĜka, který se tohoto úkolu bravurnĒ zhostil a
pĢipravil se svými pomocníky pro dĒti množství rĪzných soutĒží. Každý
soutĒžící dostal za svou odvahu cenu,kterých bylo letos opravdu
dostatek. Na dĒtech bylo vidĒt, že se opravdu dobĢe baví a jsou
spokojeny. Každý mĒl možnost zakoupit tombolu, která v letošním roce
poskytovala celkem 1151 cen. K dispozici byl i kiosek s obĀerstvením a
Āerstvé domácí chlebíĀky.Velkým pĢekvapením byl i závĒreĀný
sponzorský dar od pana KaĜky pro dĒti z mateĢské školy.V ohromné staré
dĢevĒné truhle se skrýval poĀítaĀ. DĒti mĒly ohromnou radost, protože
ne každý má doma možnost se s poĀítaĀem seznámit a tak se dĒti
základĪm budou moci nauĀit ve školce .Ráda bych moc podĒkovala všem,
kteĢí se podíleli na pĢípravĒ a prĪbĒhu této akce. Velký dík patĢí nejen
sponzorĪm, ale i všem rodiĀĪm, kteĢí nakupovali ceny do tomboly ale také
pĢipravovaly sál a výzdobu.
JeštĒ jednou všem velký dík. Za MŠ Holubice Jarmila Dalíková
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ÿÍSLO 29

ŽIVOTNÍ JUBILEA DUBEN
Zmeškalová Anna
Jednorožcová VĒnceslava
Skálová Jarmila
Fassmanová Blanka
Prokšová Helena
Pudilová Anna

70
70
87
65
60
60

let
let
let
let
let
let

Stypa JiĢí
Janovský Josef
TintĒra Václav
Theinerová JindĢiška
Slabá JiĢina

60
60
65
65
81

let
let
let
let
let

JubilantĪm upĢímnĒ gratulujeme a pĢejeme vše nejlepší a hodnĒ zdraví do dalších let.

KULTURNÍ AKCE KVđTEN

Máje
Dne 17.5.2008 se uskuteĀní tradiĀní Máje. VyvádĒní svobodných dívek k tanci, taneĀní
zábava.

V tento mimoĢádný pouĨový den 24.5.2008

si pro Vás žáci ZŠ Velké PĢílepy-6.tĢída
v doprovodu paní Martiny Eliášové
pĢipravili v netradiĀní podobď :

ZaĀátek vystoupení od 14:00 hodin na letním
parketu v Holubicích.

,,Trocha historie nikoho nezabije ! ,,
Tďší se na Vás žáci ZŠ Velké PĢílepy

INFORMACE OÚ
Oznamujeme, že na OÚ Holubice jsou k vyzvednutí projekty na kanalizaĀní a vodovodní pĢípojky na II. (okolí rotundy a smĒr od
rotundy k rybníku) a III.etapu kanalizace (Kozinec a zbylá Āást Holubic).
Dále pĢipomínáme, že Āástku za kanalizaĀní pĢípojku tzn.6.000(1.splátka) je nutno uhradit pĢi pĢivedení pĢípojky k hranici
pozemku , 2.splátka (6.000 KĀ) je splatná do roka od kolaudace kanalizace.
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INZERÁTY

Parfémy FM GROUP
Nabízím vysoce kvalitní parfémy (20% vonných esencí) inspirované vĪnĒmi svĒtových znaĀek a
jiné kosmetické výrobky firmy FM GROUP za ceny dostupné pro každého.
Prezentace parfémĪ po dohodĒ možná pro skupiny i jednotlivce.
Kontakt: Šárka Satrapová,tel: 603 990 481

MateĢská škola Holubice, okres Praha – západ
PĢijme pro školní rok 2008/2009 zamĒstnance na následující pozice :
x UĀitelka mateĢské školy
x Personální pracovník /úklid
x KuchaĢka pro školní jídelnu
x HospodáĢka / Vedoucí školní jídelny
Požadujeme :

kvalifikaĀní pĢedpoklady výhodou
práce na PC ( pro pozice : uĀitelka MŠ, hospodáĢka/ vedoucí ŠJ )
Nabízíme :
zcela nové prostory, pĢíjemné prostĢedí, profesionální kolektiv , pĢíspĒvek na
stravné z FKSP
PĢedpokládaný nástup : záĢí 2008
Kontaktní osoba :
Helena VáĜová
Telefon :
( +420 )739 105 299
Profesní životopis s kontakty zasílejte prosím (s uvedením hesla na obálce - Korespondence MŠ) na adresu :
Obec Holubice, Holubice Ā.p. 175, 252 65 pošta Tursko.
!!! NEJPOZDđJI DO 15.6.2008 !!!
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VÍTÁNÍ OBÿÁNKĩ 5.dubna 2008
Jak je tomu v naší obci již zvykem, tak i letos se konalo slavnostní vítání novĒ narozených, ale pĢistĒhovaných, obĀánkĪ.
Ke slavnostnímu vítání, které se konalo 5.dubna 2008 v prostorách OÚ Holubice, se dostavilo 7 dĒtí v doprovodu svých rodiĀĪ,
ale i ostatních rodinných pĢíslušníkĪ.
Za obec dĒti pĢivítala paní starostka Eva Ježková. Na úvod byl pĢipraven malý doprovodný kulturní program, v podobĒ
dĒtí z MŠ Holubice, které pĢednesly básniĀky, které si pĢipravily spolu s paní uĀitelkou Dalíkovou. RodiĀe dĒtiĀek se podepsali
do kroniky a mimo jiné obdrželi i pro svá dítka dárkové balíĀky, pĢáníĀko a maminky kytiĀku.
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Vážení spoluobĀané,
Již nĒkolikrát jsme na stránkách Našich novin poukazovali na katastrofální stav ovzduší v obci, které je zamoĢené zplodinami
z nekvalitních paliv a niĀí zdraví nás všech, pĢedevším však malých dĒtí a starších lidí. Stále se nic nelepší a stále ĀastĒji se na
nás obracejí obĀané obce, kteĢí se s touto situací nehodlají smíĢit.
NapĢíklad jeden ze znechucených obĀanĪ Kozince nám nedávno poslal ke zveĢejnĒní kopii dopisu, kterým oslovil své sousedy. Ti
mu svým komínem zamoĢují okolí domu tak, že celá rodina trpí Āastými nemocemi a ani v pĪlce dubna nemĪže kvĪli kouĢi vyjít na
zahradu. NepĢeje si však uvádĒt jejich jméno, neboĨ, jak píše, podobných domĪ, které zamoĢují své okolí, je v našich obcích
mnohem více a nechce tedy nĒkoho veĢejnĒ pranýĢovat jenom proto, že je k jeho domu nejblíže. My toto pĢání respektujeme, a
proto na jiném místĒ Našich novin pĢinášíme pouze úryvky z dopisu.
Možná není spravedlivé veĢejnĒ pranýĢovat nĒkoho za to, co dĒlají i mnozí další. Není však dobré k tomu mlĀet, lidé by se mĒli
snažit o problému mluvit, veĢejnĒ ho kritizovat, zatáhnou jej do debat v hospodĒ, obchodu, na návsi Āi autobuse. Možná by
pomohla i osvĒta ve školce a škole. Pak se snad nĒkdo zastydí a své návyky spalovat vše, co najde na dvorku, zmĒní. UrĀitĒ ne
všichni, ale tĢeba alespoĜ nĒkdo…. TĢeba poté, co se školou pouĀené dítĒ tatínka zeptá, proĀ hází do kotle ty plastové lahve, když
pĢece ví, že ho tím pomalu zabíjí.
V obci je mnoho lidí, kterým pĢíšernĒ kouĢící komíny vadí, kteĢí však na druhou stranu chtĒjí dobĢe vycházet se svými sousedy
a bojí se, že by sousedy kritika jejich komínĪ urazila. Sám mám podobnou zkušenost. Okolí našeho domu je od Ģíjna do kvĒtna
zahlceno smrdutým dýmem, ze sousedních komínu se doslova sype jedovatý prach, není výjimkou, že je z dýmu cítit krom
typického zápachu sirnatého uhlí i smrad spálených plastĪ.
Když jsem pĢed nĒkolika lety zašel za sousedem, jehož komín nám nejvíce zamoĢuje vzduch, a slušnĒ jej požádal, zda by
nemohl pĢestat spalovat odpadky a nekvalitní uhlí, pĢípadnĒ si lépe udržoval kotel a komín, urazil se. „Ten, co tu bydlel pĢed vámi,
si taky poĢád stĒžoval. A nic mu nebylo. Pak sice dostal infarkt, no a co?“, Ģekl. „Až se mi postaráte, aby sem zavedli plyn, tak
pĢestanu kouĢit“, dodal.
Náš starší syn každoroĀnĒ celou zimu promarodí, kašel, noĀní záchvaty, zánĒty prĪdušek, rýmy, bolesti hlavy, podráždĒná kĪže
a oĀi jsou bĒžnou souĀástí našeho života. To, že pravdĒpodobnou pĢíĀinou Āastých problémĪ našeho syna je zneĀištĒné ovzduší,
nám potvrdila i jeho dĒtská lékaĢka. Dokládá to i fakt, že pokud v topné sezonĒ stráví nĒkolik dnĪ u prarodiĀĪ, a je jedno zda ve
vesnici na VysoĀinĒ Āi uprostĢed panelákového sídlištĒ patnáctitisícového mĒsta, tyto problémy vĒtšinou mizí. Po návratu domĪ se
mu kašel a další problémy vrací. A to i pĢesto, že se snažíme vĒtrat pouze v mezidobí, kdy soused zrovna netopí, a pobyt pĢed
domem a na zahradĒ zkracujeme na nezbytné minimum. Kdo by také chtĒl okopávat kytiĀky v plynové komoĢe……
Co proti souĀasnému stavu dĒlat? JistĒ nĒco mĪže obecní úĢad, není to však mnoho a nemĒlo by to být pouze na nĒm. Pokud si
sami obĀané neuvĒdomí, jak pĢíšernĒ škodí svému okolí a nebudou sami chtít situaci zmĒnit, mnoho nezmĪže. Když pĢed Āasem
OÚ zjišĨoval, kdo by stál o plynovou pĢípojku, nepĢihlásil se takĢka nikdo. A bez zájmu obĀanĪ se plynofikovat nedá. A
pochopitelnĒ také bez penĒz, jejichž nedostatek je hlavním pĢekážkou jakéhokoliv pokusu o nĒjaké centrální Ģešení vytápĒní
v obci. Zastupitelstvo sice má problematiku vytápĒní jako jeden z bodĪ svého programu, pĢi souĀasných finanĀních možnostech
obce je to však bĒh na velmi dlouhou traĨ. Obec také mĪže za zneĀišĨování ovzduší udĒlovat pokuty, stále si však myslí, že
sankce by mĒly být až tím posledním Ģešením. Navíc souĀasná legislativa neumožĜuje kontrolu topenišĨ v domácnostech,
pĢipravuje se však zákon, který by radnicím umožnil poslat své kontrolory lidem až do jejich domĪ.
Nezbytná je vĒtší aktivita obĀanĪ - tĒch, kteĢí se nehodlají smíĢit s tím, že kvĪli zamoĢenému vzduchu pravdĒpodobnĒ dĢíve
zemĢou a bĒhem života budou ĀastĒji u lékaĢe, a pĢedevším tĒch, z jejichž komínĪ jedy vycházejí. Ti první by mĒli pĢestat
nadávat doma a kritizovat veĢejnĒ, aby se bezohlednost „paliĀĪ“ postupnĒ stala stejnĒ spoleĀensky nepĢijatelnou jako napĢíklad
násilí Āi zlodĒjna. VždyĨ kdyby nĒkdo sousedovi pravidelnĒ sypal do studny jed, všichni normální lidé ho odsoudí a pravdĒpodobnĒ
skonĀí v kriminále. Když totéž dĒlá se vzduchem, je to stále bráno jako nutné zlo Āi drobný pĢestupek.
Ti, kteĢí svými zplodinami škodí, tak vĒtšinou neĀiní z rozmaru, ale, jak se domnívají, z nutnosti. Jakákoliv alternativa odpadkĪ
a podĢadného uhlí je pro nĒ údajnĒ pĢíliš drahá. To však není úplnĒ pravda. Spalováním šuntu se poškozuje kotel, komín i snižuje
úĀinnost topení. A k zlepšení Āasto staĀí pravidelná údržba a seĢízení kotle a ĀištĒní komína. NapĢíklad kominíci tvrdí, že jim
v posledních letech rapidnĒ ubylo práce, neboĨ si je nikdo nezve. PĢitom podle nich ti, co topí dĢevem a uhlím, by mĒli komín
Āistit ĀtyĢikrát až šestkrát roĀnĒ, plynový komín se má
kontrolovat dvakrát.ZmĒna vytápĒní uhlím na jiné
možnosti se pochopitelnĒ bez nĒjaké té investice
neobejde. ProĀ však šetĢit zrovna na topení, když to škodí
majiteli domu i širokému okolí? Plesnivé brambory,
zkažené maso Āi prošlý jogurt si také nikdo k jídlu
nekoupí, byĨ by ho to vyšlo mnohem levnĒji. A navíc, proĀ
nepĢedejít investicí do nového kotle Āi jiného zpĪsobu
vytápĒní desetitisícovým pokutám, které reálnĒ hrozí a
„laciné“ topení jistĒ ĢádnĒ prodraží. SamozĢejmĒ jsou
lidé, kteĢí si opravdu nemohou žádné vĒtší vydání dovolit.
Nejen pro nĒ existují možnosti zažádat o státní dotaci.
Nebo prostĒ staĀí více pĢemýšlet a alespoĜ topit tím, co
škodí nejménĒ, a co nejlépe své kotle a komíny udržovat.
Své mĪže udĒlat i zateplení domĪ a omezení únikĪ tepla. A
argumenty typu „dĒlal jsem to tak vždycky a budu to tak
dĒlat dál“ Āi „nikdo mi nebude radit, jak mám topit“
nechat pouze bezohledným hlupákĪm.
Petr Satrapa
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Z dopisu kozineckých obĀanĪ sousedĪm
- Po mnoha ústních prosbách ohlednĒ zamyšlení nad zpĪsobem Vašeho vytápĒní, které nebyly nijak vyslyšeny, rozhodli jsme se
Vám poslat tento dopis. Jelikož na Kozinci dýcháme všichni jeden a ten samý vzduch, rádi bychom Vás upozornili, že stav ovzduší
v naší obci je ovlivĜován nejvíce tím, Āím topíme.
- Pokud nastává situace, že kouĢí sousedovi uhelný kouĢ pĢímo na dĪm, což zpĪsobuje, že na zahradu u tohoto domu nelze ani
vyjít, tak to asi dobĢe není. Nazvali bychom tuto situaci kritickou, život omezující, pĢímo doslova život „otravující“ a je nutné ji
Ģešit.
- Rádi bychom zachovali dobré sousedské vztahy, ale nechceme být stále nemocní a mít trvalé
zdravotní následky (opakující
se bronchitidy, perspektiva respiraĀní alergie, rakoviny plic, infarktu), které prokazatelnĒ po delším dýchání zneĀištĒného
vzduchu spalinami z uhlí bývají. Naše dĒti prostonaly celou zimu a není „topný“ den, kdy bychom netrpĒli bolestmi hlavy,
nevolností a kašlem zpĪsobených dýcháním uhelných zplodin.
- Nejen, že nemĪžeme témĒĢ využívat naši zahradu, vĒtrat dĪm, ale kouĢ z uhlí máme dokonce uvnitĢ celého domu i pĢes nová,
dobĢe tĒsnící a zavĢená okna.
- Víme že uhlím netopíte jen vy, ale obracíme se na Vás, protože bohužel kouĢem právĒ z Vašeho komína jsme zasaženi nejvíce.
Neberte, prosím, tento dopis jako nĒco osobního proti Vám. Není tomu tak. Prosíme o vynechání negativních emocí. Byli jsme
rádi, jak sympatické sousedy máme. Jedná se jen o další pokus, jak smírnĒ vyĢešit panující situaci.
- Pokud by ovšem ohlednĒ tohoto problému nebyla možná žádná dohoda nebo kompromis, budeme to muset bohužel Ģešit i pĢes
oficiální cesty. Kopii tohoto dopisu pĢedáváme na obecní úĢad a budeme se snažit jej uveĢejnit (samozĢejmĒ bez uvedení Vašeho
jména) v „Našich Novinách“, protože obdobná situace se týká jistĒ i Ģady dalších domácností.
- Nejjednodušším Ģešením by mohlo být vytápĒní dĢevem, jehož spalování lidskému organizmu neškodí a finanĀní Āástka za jeho
nákup je obdobná jako za uhlí.V naší domácnosti se také topí dĢevem!!! a k dotápĒní využíváme drahou elektĢinu, v souĀasné dobĒ
uvažujeme dále o topení peletkami.
Co na to ministerstvo životního prostĢedí?
- NejvĒtším souĀasným problémem jsou neklesající emise prachových Āástic – a ty pocházejí pĢedevším z lokálních topenišĨ a
automobilĪ.
- Problém prachového zneĀištĒní se tak netýká zdaleka pouze prĪmyslových oblastí a velkých mĒst, ale i malých obcí. PrávĒ v nich
se nejĀastĒji dosud spaluje nekvalitní uhlí nebo dokonce odpadky. Navíc jsou v provozu kotle staré nĒkdy i nĒkolik desítek let,
Āasto ve špatném technickém stavu. KromĒ prachu jsou spalováním nevhodných paliv v zastaralých kotlích do ovzduší uvolĜovány
také další nebezpeĀné karcinogenní látky, které bývají na jemné prachové Āástice navázány.
- Pevné Āástice (PM10 a PM2,5) jsou významným rizikovým faktorem s mnohoĀetným efektem na lidské zdraví, pĪsobí i jako nosiĀ
pro nĒkteré další škodliviny. VĒtší Āástice jsou zachyceny v horních partiích dýchacího ústrojí, odkud jsou ĀásteĀnĒ vykašlány a
ĀásteĀnĒ spolknuty. ÿástice oznaĀené PM10 se dostávají do dolních cest dýchacích. JemnĒjší Āástice oznaĀené jako PM2,5
pronikají až do plicních sklípkĪ.
- Za nejvýznamnĒjší z hlediska vlivĪ na zdraví, zejména ovlivnĒní úmrtnosti, se považují jemné Āástice PM2,5. Vznikají spalováním
fosilních paliv, obsahují polycyklické aromatické uhlovodíky a kondenzované organické Āi kovové páry, nĒkteré z nich mají
mutagenní a rakovinotvorný úĀinek.
- Prachové Āástice zvyšují celkovou nemocnost i úmrtnost, zejména na onemocnĒní srdce a cév, snížení plicní funkce, zvyšují
spotĢebu lékĪ a zkracují délku života (vyšší úmrtnost na choroby srdce a cév a pravdĒpodobnĒ i na rakovinu plic, atd.). Prachové
zneĀištĒní má velmi pravdĒpodobnĒ vliv i na to, že zhruba 15 procent Āeských dĒtí trpí respiraĀními alergiemi.
- Podle expertních odhadĪ zemĢelo v roce 2000 na zneĀištĒní ovzduší antropogenními Āásticemi v EvropĒ 370 000 obyvatel.
KonkrétnĒ v ÿeské republice zpĪsobilo zneĀištĒní ovzduší PM2,5 v roce 2000 snížení oĀekávané délky lidského života o témĒĢ 12
mĒsícĪ.
- Obce mohou svými vyhláškami upravit pravidla pro spalování rostlinného materiálu, což je významné pro kvalitu ovzduší
pĢedevším v jarních a podzimních mĒsících. V zimĒ se projeví, když obec využije svého práva a vyhláškou zakáže používání
nĒkterých nejménĒ kvalitních paliv (napĢ. energetické hnĒdé uhlí, uhelné kaly, lignit). Obce mají zároveĜ pravomoc kontroly
dodržování vlastních vyhlášek, ale i požadavkĪ zákona o ochranĒ ovzduší (napĢíklad zda lidé nepálí domovní odpad a provozují
spalovací zaĢízení tak, jak doporuĀuje výrobce) a logicky také mohou za porušení tĒchto povinností ukládat pokuty.
- Velký význam má zeleĜ - jako "výrobce" kyslíku, ale také jako zachycovaĀ prachových Āástic.
- DĪležitá je odpovĒdnost obĀanĪ. ObĀan by si podle MŽP mĒl uvĒdomit, že to co spálí, opĒt dýchá sám, celá rodina i sousedé.
ObĀané by mĒli investovat do kvalitních topných systémĪ (napĢíklad kotlĪ Āi tepelných Āerpadel) a úsporných opatĢení. Drobné
rady, jak šetĢit energií, lze získat napĢíklad v ekologických poradnách, zásadnĒjší zpĪsoby energetických úspor poradí
energetické poradny (napĢ. http://www.i-ekis.cz/).
Co se o problematice píše v tisku?
- StaĀí týden smogu, a mezi malými dĒtmi se raketovĒ šíĢí bronchitida. K tomuto výsledku dospĒl dlouholetý výzkum spoleĀné
laboratoĢe Ústavu experimentální medicíny a stĢedoĀeského zdravotního ústavu.
- Podle nejnovĒjších výzkumĪ mohou být nĒkteĢí muži pĢi zhoršených rozptylových podmínkách neplodní, ženám se zase mohou
rodit dĒti s nižší porodní váhou.
- DĒti bývají ĀastĒji nemocné a v dospĒlosti mohou mít vážné zdravotní potíže - jsou náchylnĒjší k vysokému krevnímu tlaku,
respiraĀním a kardiovaskulárním nemocem.
- Ministerstvo životního prostĢedí údajnĒ poĀítá s tím, že pro zájemce o ekologiĀtĒjší vytápĒní zajistí výhodné úvĒry u banky.
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VODA – taková obyĀejná a samozĢejmá vĒc
Bez vody se žádný z nás neobejde a bez ní není života.V dnešních novinách bychom chtĒli naše obĀany seznámit s nĒkterými
informacemi o tom, jakým zpĪsobe, se voda do naší obce dostává a co všechno je tĢeba provést, abychom po otoĀení vodovodního
kohoutku se mohli vody napít, vzít si vodu na vaĢení, na umytí atd., zkrátka co všechno musí naši obecní zastupitelé Ģešit, aby voda
v našich domech tekla, aby byla pitná,nezávadná a kvalitní. Neuplynuly ještĒ ani dvĒ desetiletí , kdy vodovod v naší obci byl vĒcí
neznámou. Voda se získávala ze studní, studánek a po jejím použití se i na vlastním pozemku likvidovala- jímáním do žump a
septikĪ. Dnes má obec rozvĒtvenou vodovodní síĨ s kvalitní pitnou vodou a dokonĀuje se stavba splaškové kanalizace v obci,
provádí se rozšíĢení ĀistiĀky odpadních vod.(dále jen ÿOV). Ale jak jsme v úvodu uvedli, dnes budeme mít na programu vodu.
V dalších vydáních Našich Novin Vás pak blíže seznámíme se splaškovou kanalizací v naší obci a s provozem naší ĀistiĀky
odpadních vod. Voda pro pitné úĀely se v zásadĒ získává dvĒma zpĪsoby a to srážkové a pramenité vody, ve vodárenských
zaĢízeních se upravují z vod Āerpaných z ĢíĀních pĢehrad. Takto získaná voda je oznaĀována jako voda ,, mĒkká ,,. Druhý zpĪsob
získání vody je její jímání ze studniĀních vrtĪ, která je však oznaĀována jako voda ,, tvrdá ,, . Naše obec je napojena na dálkový
vodovodní Ģád, který Āerpá vodu ze studní MĒlnická Vrutice.Odtud se tlakovým potrubím o prĪmĒru DN 700 dopravuje do
MĒlníka,Kralup nad Vltavou,Slaného a Kladna.V našem katastru tzv. Malém Háji je pĢeĀerpávací tlaková stanice se dvĒma
nádržemi o objemu á 1.600 m3. V tĒsné blízkosti této stanice byla
investorem nového sídlištĒ Holubí Háj vybudována nová automatická
tlaková stanice (ATS) o kapacitĒ 2x200 m3, která tlakovým zpĪsobem
dopravuje vosu samostatným potrubím výhradnĒ pro potĢeby obyvatel
sídlištĒ Holubí Háj. Veškeré vodovodní rozvody v sídlišti Holubí Háj
vĀ.zmínĒného pĢivadĒĀe z ATS po plném dokonĀení, odzkoušení,
proplachu a desinfekcí a po provedené kolaudaci pĢevzala do svého
majetku obec Holubice za úĀetní hodnotu této stavby s tím, že bude
zajišĨovat její provoz.Obyvatelé obce Holubice a Kozinec jsou napojeni
na vodovod, který byl vybudován v letech 1997-1998, tedy v dobĒ, kdy se
pĢedkládalo, že dojde stavebnĒ pouze k propojení obou obcí stavbou
rodinných domĪ.Jiná výstavba nebyla uvažována a pĢedpokládaný poĀet
obyvatel mĒl být asi 1.000 osob. Z tohoto se vycházelo pĢi návrhu
kapacity vodovodního potrubí.Tento vodovod je vybudován jako
gravitaĀní=samospádový, o prĪmĒru DN 150 z materiálu PVC.Napojen byl
v kontrolní vodovodní šachtĒ dálkového vodovodu KSKM odboĀkou pĢímo z tohoto potrubí ( šachta je blízkosti Malého Háje u
silnice smĒrem ke Svrkyni) . Vzhledem k tomu, že v souĀasné dobĒ se v tĒsném okolí naší obce realizuje a dále pĢipravuje
výstavba obytných souborĪ vĒtšího rozsahu, než bylo pĪvodnĒ
uvažováno, dochází již k tomu, že pĢi odbĒru vody na nĒkolika místech
souĀasnĒ nastává ve vodovodní síti pokles tlaku vody, což pociĨují
zejména obyvatelé výše položených bytĪ. A tak je obec postavena pĢed
tuto nemilou skuteĀnost a ve spolupráci s provozovatelem vodovodu,
StĢedoĀeské vodárny Kladno a.s., projednávají možná Ģešení jak tento
stav zlepšit. Toto lze provést dvĒma zpĪsoby- vybudování nové
automatické tlakové stanice na tomto vodovodním Ģádu a nebo druhá
varianta propojit náš gravitaĀní vodovod na tlakový vodovod postavený
pro potĢeby obyvatel Holubího Háje. ObĒ varianty vyžadují nemalé
finanĀní náklady a pomĒrnĒ složité projektové porovnání a definitivní
návrh.potĢebné finanĀní prostĢedky však obec pro tento úĀel v souĀasné
dobĒ nemá. Dalším problémem, který na vodovodní síti nastává, je
skuteĀnost, že v dobĒ minimálního odbĒru vody ( v noĀních hodinách)
dochází ke zvýšení tlaku v potrubí, který pak negativnĒ pĪsobí na tlakové pojišĨovací ventily u bojlerĪ, Āímž dochází buč k tomu,
že propouštĒjí vodu a nebo jsou zcela poškozeny. Tomuto lze pĢedejít tím, že si uživatel vodomĒru nechá na svoje náklady osadit
pĢed vodomĒr tzv. regulátor tlaku vody. Obec je majitelem celé vodovodní sítĒ a její provozování má smluvnĒ zajištĒno za úplatu
u odborné firmy StĢedoĀeské vodárny a.s. Kladno. Hlavní dĪraz provozovatele vodovodu je kladen na nezávadnost vody, a proto
se v pravidelných intervalech odbírají vzorky vody pro laboratorní úĀely, kde se sleduje a vyhodnocuje celkem 19 ukazatelĪ
kvality vody.Vzorky jsou odebírány jak v místech jímání vody (MĒlnická Vrutice), tak i u nás v Holubicích. OdbĒry vzorkĪ vody
v naší obci se provádĒjí v ZŠ Holubice. VeĢejnosti budou zĢejmĒ nejznámĒjší z tĒchto 19 ukazatelĪ tzv. KOLIFORMNÍ
BAKTERIE A DUSIÿNANY NO3 jejichž zvýšené množství Āiní v našich studních vodu jako nevhodnou pro pitné úĀely.Výsledky
laboratorních zkoušek jsou naší obci pravidelnĒ pĢedkládány k informaci. Voda ve vodovodu vykazuje sledované hodnoty vždy pod
hranicí stanovené normou-tedy jako vyhovující ve všech 19 ukazatelích.Známou a negativní vlastností vody našeho vodovodu je
její vysoká tvrdost, která však ze zdravotního hlediska není závadná. Projevuje se to však Āastým zanášením nĒkterých
spotĢebiĀĪ tzv.vodní kámen. Tento stav lze však eliminovat osazením nĒkterých doporuĀených zaĢízení na zmĒkĀování vody, což
si však musí každý zájemce o toto zaĢízení nechat namontovat na své náklady. Tvrdost vody se mĒĢí v tzv.nĒmeckých stupních,
kde je stanovená hranice v rozmezí mezi 11,2-19,6 nĒmeckých stupĜĪ.Podle laboratorních výsledkĪ dosahuje v naší lokalitĒ
tvrdost 19,3, což je sice normĒ,ale u horní hranice. Jednali jsme s provozovatelem vodovodu StĀ.vodárny Kladno o centrálním
zaĢízení pro snížení tvrdosti ve vodovodní síti, ale byli jsme odkázání na individuální zpĪsob zmĒkĀování, jek je vpĢedu uvedeno.
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ZALESNđNÍ HOLINY V ERZU
Jižním smĒrem od naší obce se nachází les zvaný Erz.
Dominující výšina tohoto lesa má nadmoĢskou výšku 345 m.
NadmoĢská výška se vztahuje k hladinĒ Baltského moĢe.
V dĢívĒjších dobách se používala ještĒ výška vztažená
k hladinĒ Jaderského moĢe, ale od této moĢské lokality
Jaderského moĢe se pozdĒji upustilo a tak se nyní používá
nadmoĢská výška znaĀená Bpv- tzn. Balt po vyrovnání.
Hladiny obou moĢí jak Baltského tak i Jadranského mají
rozdílné výše hladin-rozdíl Āiní asi 30 cm.Nyní se používá
pĢi zobrazování povrchu zemského do map a výkresĪ vždy
údaj: B p v.
Erz je les smíšený-tzn. stromy jehliĀnaté i
listnaté. Plocha lesa Āiní 36 ha a je majetkem obce
Holubice. V jihozápadní Āásti lesa zĪstala paseka o
rozloze asi 1 ha. Bylo proto v obecním zastupitelstvu
usneseno provést revitalizaci této paseky. V konkurzním
Ģízení byl vybrán odborný podnik se zkušenostmi
v provozování a údržbĒ lesních masivĪ. Ten pĢedložil naší
obci návrh na provedení úpravy lesní pĪdy vĀetnĒ chemického ošetĢení a návrh na osázení této paseky vhodnými sazenicemi. A
tak bylo ve agrotechnické lhĪtĒ vysázeno na paseku 6.700 ks borovic a 3.700 ks dubu. Výsadba sazenic se provádí ruĀní
zpĪsobem, pĢiĀemž práce je organizována tak, že jeden pracovník zasadí za den asi 700 sazenic. A protože je nutné zasadit
všechny sazenice bĒhem nejkratší agrotechnické lhĪty ( 3
dny) nastoupilo na sázení tolik pracovníkĪ, aby stanovené
pensum bĒhem této doby bylo dosaženo. PĢíhodné poĀasí
pro tuto práci a vzrĪst sazenic je právĒ v tomto roĀním
období , kdy se stĢídají Āasto dešĨové srážky s pĒkným
poĀasím, což pĢispívá k co nejvĒtšímu poĀtu zakoĢenĒných
sazenic. Dodavatelská firma prĪbĒžnĒ
Sleduje zakoĢenĒní jednotlivých sazenic a sazenice, které
se neujmuly jsou podle potĢeby doplĜovány a nahraženy
novými. Ta Āást paseky,kde se nachází výsadba dubĪ bude
ohražena vhodným oplocením jako ochrana proti okusu
sazenic lesní zvĒĢí. Zastupitelstvo obce tuto práci
prĪbĒžnĒ sleduje : pĢi poslední provedené kontrole dne
17.4.2008 byla poĢízena fotodokumentace osázených
borových sazenic se kterou Vás v dnešním vydání novin
seznamujeme. Doba vzrĪstu tĒchto sazenic do dospĒlého
vĒku se pĢedpokládá asi 25 let. PĢi Vaší procházce lesem
se mĪžete o tomto pĢesvĒdĀit pĢímo na místĒ, ale pozor
však na malé stromeĀky !!!

ZPRÁVY TJ SOKOL HOLUBICE
V mĒsíci dubnu se odehrály tyto zápasy :
Žáci :
Holubice : ÿ.Újezd 1 .: 2
Holubice : JeneĀ 7 : 1
HoromĒĢice : Holubice 1 : 3

Dorost:
Holubice : HoromĒĢice
Holubice : LibĀice

2:3
2:4

A-mužstvo:
TuchomĒĢice : Holubice
Roztoky : Holubice
Holubice : Zbuzany
Po kontumaci
KnĒževes : Holubice
Holubice : TĢebotov

2:3
4:3
0:1
3:0
0:6
3:1

František Mareš,TJ Sokol Holubice
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Zápis Ā.3
z veĢejného zasedání zastupitelstva obce Holubice-Kozinec ze dne 22.4.2008
VeĢejné zasedání obecního zastupitelstva zahájila starostka obce paní Eva Ježková, která Ģídila další prĪbĒh jednání.
PĢítomno: 8 ĀlenĪ zastupitelstva obce: p.Ježková,p.Pilecká,p.Šedivá,Mgr.Mejzr,Ing.Miller,p.Šulc,p.Satrapa,p.Šrámek
Omluveni: 1 Ālen zastupitelstva obce
p.Doubek
Jednání bylo Ģízeno dle schváleného programu. ZaĀátek v 18:00 hodin. Zasedání bylo schopno se usnášet.

Zastupitelstvo obce Holubice-Kozinec schválilo:
1. zapisovatelem na tomto zasedání byla jmenována paní Eva Ježková
2. ovĒĢovateli zápisu byli jmenováni pan Antonín Šulc a paní Markéta Šedivá
3. uzavĢít smlouvu se spoleĀností SIGMIN a.s. Āíslo 200308, kde se zhotovitel zavazuje zpracovat dílo spoĀívající ve
zpracování dokumentace k podání žádosti o získání finanĀní dotace z programu ROP NUTS II StĢední
ÿechy.(revitalizace okolí)
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1
4. zadání zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na místní komunikace v obci. SouĀástí projektu musí
být doĢešena dešĨová kanalizace a možnost položení nízkého napĒtí NN do komunikací.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
5. OZ schvaluje na základĒ výsledkĪ hlasování jmenovat do funkce Ģeditelky MŠ Holubice,okres Praha západ paní Helenu
VáĜovou s platností od 10.7.2008.Jednotlivé hlasování:
Paní SedláĢová Ilona -pro 2, proti 6, zdržel se 0
Paní Helena VáĜová - pro 6, proti 2, zdržel se 0
6. uzavĢení smlouvy o smlouvĒ budoucí o zĢízení vĒcného bĢemene mezi obcí Holubice a Pozemkovým fondem ÿR na pozemku
p.Ā. 225/11 k.ú.Kozinec z dĪvodu vedení splaškové kanalizace a kanalizaĀních pĢípojek, ve výši: po dobu realizace stavby
paušálnĒ Āástkou 200 KĀ. VĒcné bĢemeno podle této smlouvy bude zĢízeno za jednorázovou úplatu ve výši,která bude
stanovena na základĒ znaleckého posudku
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1
7. uzavĢení smlouvy o zĢízení vĒcného bĢemene mezi obcí Holubice a spoleĀností StĢedoĀeské vodárny a.s. Kladno-MĒlník
na pozemku p.Ā.635 v k.ú. Kozinec v délce 50 m z dĪvodu vedení zásobovacího Ģádu v jednorázové výši 10.000 KĀ.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
8. uzavĢení smlouvy o smlouvĒ budoucí na vĒcné bĢemeno mezi obcí Holubice a spoleĀností ÿEZ Distribuce a.s.,na pozemku
p.Ā.564 v k.ú. Kozinec v délce 24,5 m z dĪvodu kabelového vedení NN a to ve výši 10.000 KĀ.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
9. výzvu obĀanĪm Holubic a Kozince, aby uvedli svá topeništĒ do souladu se zákonem o ochranĒ ovzduší.Zastupitelstvo
poukazuje na pĢetrvávající neúmĒrné zneĀišĨování ovzduší u nĒkterých lokálních topenišĨ v rodinných domech .
OpĒtovnĒ vyzýváme obĀany , kteĢí vytápí své domy kotli na tuhá paliva, aby uvedli topeništĒ do souladu se zákonem.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

Zastupitelstvo obce zamítlo:
1. žádost pana Tomáše Benáka a pana OndĢeje Zapletala ve vĒci zmĒny hranice obcí.ZmĒna spoĀívá
v pĢevedení pozemkĪ p.Ā.538 o výmĒĢe 8.531 m2, k.ú.Kozinec do k.ú. obce Tursko
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

Zastupitelstvo obce vzalo na vĒdomí:
1. vydání rozhodnutí KÚSK, odboru územního a stavebního Ģízení ÿ.j. 54644/2008/KUSK ze dne 18.4.2008 ve vĒci zrušení
a zastavení Ģízení rozhodnutí ÿ.j. Výst.290/08/Km ze dne 12.2.2008, které vydal Stavební úĢad Velké PĢílepy, kterým
nám byla zamítnuta žádost o obnovu Ģízení ve vĒci souhlasu s provedením stavby 22 rodinných domĪ, realizovaných v 11
dvojdomech v lokalitĒ Holubí Háj pro stavebníka REFIDO a.s.
2. návrh posílení autobusových spojĪ na lince 316 s platností od 15.6.2008 vĀ.finanĀních podílĪ jednotlivých obcí.Je nutné
návrh odsouhlasit dotĀenými obcemi a koneĀnou verzi pĢedložit zastupitelstvu na kvĒtnovém veĢejném zasedání.

Zastupitelstvo obce projednalo:
1. v rámci tohoto bodu zastupitelé projednali vstoupit do jednání s dopravním inspektorátem ohlednĒ dopravního Ģešení
(znaĀení) v okolí nového objektu MŠ.DĪvodem je bezpeĀný pĢechod v úseku ,,VorotoĀe,, (kĢižovatka smĒr Kralupy nad
Vltavou a Kozinec)
2. provedení dĪkladného rozboru platné smlouvy s firmou Region a.s., a souĀasnĒ vyhodnotit rozsah a finanĀní plnĒní
smlouvy
OvĒĢili: A. Šulc a M. Šedivá
Zapsala: E. Ježková
Opis:
N. Málková DiS.
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ZPRÁVY ZŠ HOLUBICE
Škola v pĢírodĒ v NekoĢi 2008
Úterý 1. dubna Sraz byl na Hlavním nádraží v Praze. Jeli jsme rychlíkem do Ústí nad Orlicí a dále osobáĀkem do Letohradu.
Bylo krásné jarní poĀasí. V Letohradu jsme navštívili úžasné Muzeum Ģemesel a pak jsme si prohlédli námĒstí. Do NekoĢe jsem
dojeli místní autobusovou linkou asi ve dvĒ hodiny odpoledne. RozdĒlili jsme se do pokojĪ a zaĀali vybalovat. PĢed veĀeĢí jsme
ještĒ prozkoumali nejbližší okolí. Ten den nás ještĒ Āekal první veĀerní program s nejrĪznĒjšími hrami.
StĢeda 2. dubna Dopoledne jsme mĒli tĢi vyuĀovací hodiny. Pak výborný obĒd (pan kuchaĢ umí) a polední klid na pokojích. Hráli
jsme hry a odpoĀívali. Odpoledne jsme šli ven. Pátrali jsem, kam se ztrácí voda. Šli jsme údolím Ģeky Divoká Orlice po proudu a
chtĒli jsme zjistit kam teĀe. Teč už víme, že bychom museli dojít až k moĢi. My se ale v Líšnici obrátili a ve skupinách jsme šli
pĢipravenou pĢírodovĒdnou stezkou s nejrĪznĒjšími úkoly. NĒkolikrát se na nás usmálo sluníĀko.
ÿtvrtek 3. dubna Hned po snídani jsme šli k pĢehradní nádrži Pastviny. Zde nás pan hrázný vzal pĢímo do pĢehrady a také do
elektrárny. Co jsme o tom pak odpoledne sepsali si mĪžete pĢeĀíst zde.
Po svaĀinĒ jsme šli na hĢištĒ. Všichni jsme si zahráli vybíjenou a pak kluci hráli fotbal. Holky stavĒly v zalesnĒné stráni nad
hĢištĒm domeĀky. Po veĀeĢi nás Āekal tĢetí veĀerní program. Tentokrát jsme v jídelnĒ hráli stolní hry a ve dvojicích jsme podle
plánku prošli cestu, na které byly nejrĪznĒjší vĒci. Museli jsme si je zapamatovat a napsat v jídelnĒ ve správném poĢadí. Venku se
tou dobou už stmívalo a tak to také tak trochu byla zkouška odvahy.
Pátek 4. dubna Dopoledne jsme mĒli vyuĀování. Odpoledne pro nás pĢijel autobus a my jeli do Vojenského muzea v Králíkách. Za
muzeem byla stĢednĒ velká pevnost, která zde stojí z doby pĢed druhou svĒtovou válkou. MĒla pomoci bránit Āeskoslovenské
hranice. A nebyla tu sama. Pak jsme jich vidĒli desítky. Vyjeli jsme ke klášteru Dolní HedeĀ nad mĒstem. Byl tam krásný výhled
na Orlické hory a Králický SnĒžník. NĒkteĢí se šli podívat do kostela a kláštera. Provedl nás jeden mnich. JeštĒ jsme navštívili
námĒstí v Králíkách, kde byl chvíli rozchod. VeĀer byla koneĀnĒ diskotéka. Jako každý veĀer jsme si pĢed spaním Āetli z knížky
Astrid Lindgrenové Mio, mĪj Mio.
Sobota 5. dubna Ráno jsme uklízeli víc než kdy jindy. Bylo poslední bodování a hodnĒ na nĒm záleželo. Pak jsme vyšli na
NekoĢreally. To bylo opĒt ve skupinách a museli jsme se orientovat v krajinĒ podle popisu. Na rĪzných místech jsme zjišĨovali
odpovĒdi na otázky a zapisovali je do pracovního listu. Odpoledne jsme šli na hĢištĒ, nĒkteĢí na vycházku a opĒt jsme stavĒli
domeĀky. Pak pĢišel závĒreĀný veĀer. Snad každý dostal diplom a za nasbírané „rampušáky“ (naše vymyšlené peníze) jsme si mohli
nakoupit odmĒny. Pak byla ještĒ diskotéka.
NedĒle 6. dubna Ráno jsme museli vstát dĢíve, dobalit, svléci a odevzdat povleĀení, vynést koše a uklidit. JeštĒ že jsme vĒtšinu
vĒcí sbalili vĀera pĢed veĀeĢí. Jinak bychom to dnes nemohli stihnout. Autobus pro nás pĢijel už v osm ráno, tedy po snídani.
Odvezl nás do Pardubic. Zde jsme asi hodinu Āekali. Ale byl tu obchod s pardubickým perníkem. Pak pĢišel poslední manévr, jak
rychle i se zavazadly nasednout do vlaku. Povedlo
se a do Prahy jsme pĢijeli na minutu pĢesnĒ
v 11:59 hodin. A to bylo shledání. RodiĀe tu na
nás Āekali a tím skonĀila naše škola v pĢírodĒ.

Výlet do Náprstkova muzea
V pátek 18. dubna jsme v rámci ŠD s dĒtmi navštívili Náprstkovo muzeum v Praze na Betlémském námĒstí.Z Dejvické jsme se
vydali metrem na StaromĒstskou , odkud jsme pokraĀovali pĒšky . Cestou do muzea jsme si ukázali MĒstskou knihovnu, radnici a
Klementinum. Budeme ovšem muset podniknout samostatnou procházku za pražskými památkami, protože je opravdu hodnĒ tĒch,
které si zaslouží , abychom se jimi zabývali podrobnĒji. V muzeu je k vidĒní stálá expozice indiánských kultur severní a jižní
Ameriky a kultur Austrálie a Oceánie. Americké sbírky podávají obraz kulturnĒ historického vývoje domorodé Ameriky od
pravĒku pĢes starovĒk a novovĒk až po souĀasnost. Za více než 130 let se Náprstkovu muzeu podaĢilo shromáždit z oblastí
Austrálie a Oceánie více než 6000 sbírkových pĢedmĒtĪ.My jsme ovšem také shlédli výstavu Poslové magie - Africké loutky a
masky. Zde je pĢedstaveno loutkové divadlo jako souĀást africké kultury. Zatímco je loutkové divadlo v EvropĒ chápáno jako
zábava urĀená pĢedevším dĒtem, v Africe je loutkové pĢedstavení urĀeno dospĒlým.ProstĢednictvím loutek ožívají pĢíbĒhy z
dávné minulosti jednotlivých etnických skupin.Masky a loutky, které byly vĒtšinou dĢevĒné a textilní, si dĒti mohly samy osahat a
vyzkoušet.NepotĢebovali jsme prĪvodce, protože u každého exponátu byl podrobný popis , dĒti se ovšem ĀastĒji pozastavovaly
nad popisy psanými Brailovým písmem.Výlet se vydaĢil i poĀasí nám pĢálo a tak se moc tĒšíme na další, neménĒ pĒkný a zajímavý.
Petra Vápeníková, vychovatelka ŠD pĢi ZŠ Tursko
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Milé maminky a tatínkové,
od nového školního roku (záĢí 2008) plánujeme v Holubicích
zahájit cviĀení pro rodiĀe s dĒtmi ve vĒku od 2 - 4 let s
využitím rĪzných cviĀebních pomĪcek a prvkĪ, jako jsou
gymbally, overbally, prvky pro sestavení "opiĀí dráhy", cviĀení
hravou formou s vhodným využitím umĒleckých forem, jako je
tanec, zpĒv atd.
Abychom si mohli udĒlat lepší pĢedstavu o Vašem zájmu o tuto
novou aktivitu, prosíme
všechny, koho toto téma osloví: volejte nebo pište, nezávaznĒ,
do 15.5.08 na
tel: 603 990 481
e-mail: satsarka@t-email.cz
Šárka Satrapová
DĒkujeme!

Kurz znakování s miminky
Milé maminky, nabízíme vám kurz znakové ĢeĀi pro slyšící batolata, která je snadným a pĢirozeným
zpĪsobem jak se dorozumĒt s vaším dítĒtem ještĒ pĢed tím než je schopné mluvit. DĒti se nauĀí první
znaky nejdĢíve tak kolem desátého mĒsíce vĒku a vĒtšina dĒtí zaĀíná užívat znaky kolem prvních
narozenin. ZaĀít mĪžete prakticky kdykoliv do doby než bude vaše dítko mluvit.
Do prázdnin vám nabízíme dvouhodinový kurz vedený certifikovanou instruktorkou pĢímo v naší obci,
pĢi kterém se dozvíte vše co potĢebujete k tomu, abyste zaĀali s programem znakování. Dozvíte se
jak poznáte, kdy je pro vaše batole nejvhodnĒjší Āas zaĀít, jak znakovou ĢeĀ uĀit, jak prĪbĒh vývoje
komunikace probíhá a jak rozpoznat známky pokroku. NauĀíte se prvních 16 znakĪ, a shlédnete
krátká instruktážní videa, která vám ukáží jak znakování v praxi vypadá. Kurzy jsou dĒlané zábavnou a
interaktivní formou.
V novém školním roce pak pĢipravujeme šestihodinový kurz pro vás a vaše nejmenší, pĢi kterém se vaše
nemluvĜata nauĀí komunikovat znaky pĢi hĢe a veselých písniĀkách. Kurzy jsou vhodné pro dĒti od 6ti mĒsícĪ do 3 let.
Pokud vás zaujala nabídka kurzĪ, tak se mĪžete pĢedbĒžnĒ pĢihlásit do 15.kvĒtna 2008 na tel.: 723 774 326 nebo e-mail:
LucieChorvathova@seznam.cz. Podle poĀtu zájemcĪ se uskuteĀní informativní schĪzka, na které budou sdĒleny podrobné
informace.

KOUTEK PRO NEJMENŠÍ
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KALEIDOSKOP Z HOLUBIC A KOZINCE

VyprávĒní 26

Dnes i z obce nejbližší-TrnĒného Újezda.
Otevírám na tĒchto stránkách Našich Novin vyprávĒní ne zrovna nejbĒžnĒjším jazykem ne bĒžného Vám. Vžijme se spoleĀnĒ do
doby , na kterou již mnoho pamĒtníkĪ není.Je to však doba, která si zavzpomínání zaslouží, neboĨ náleží do tak zvaných ,,Starých
dobrých ĀasĪ,,-byly opravdu ,,Zlaté,,? Nechte si vyprávĒt o životĒ obyĀejných lidí, jednoho z mnoha venkovských obĀanĪ, tedy
jak se tenkrát žilo na Āeské vesnici okoĢenĒné lidovou moudrostí. Vážení ĀtenáĢi-obraznĒ ĢeĀeno-pĢiložte do kamen a
vzpomínejte se mnou: TrnĒný Oújezdec u Zákolan, naproti staroslavný BudĀi je malinká vesniĀka, která má vosumatĢicet Āísel.
Je tu pĒt sedlákĪ a dva culikáĢi, ceckáĢi se jim také Ģíká. Jsou to chalupníĀci, co mají jednu dvĒ kravky. Vostatní ve vsi jsou
Ģemeslníci:tesaĢ,švec, hrstka skláĢĪch,vápeníci,dva kupci,zedník,mlíkaĢ,povozník,mlynáĢskej,policajt a chasa ve statkách.Hospody
dvĒ, havíĢi taky jen dva. Teta Hnátkovic chodí ze zbožím,Veselej chodí do LibĀic do železárny s lucerniĀkou jako bludiĀka.
Starej PoláĀek je furberkáĢ- má konĒ, takovou starou herku a rozváží po vsích vápno. NĒkterý chlapi chodí do uhelny, na zimu na
kampaĜ do zákolanského cukrovara. Matka PoláĀková myslím, že v listopadu to bylo, nosila na ġiplinu hnuj. Jak nĪši pĢes rameno
vysejpala, ruplo ji v kĢíži.Praskla jí voda. V bolestech se schoulila ze velkej kámen a tam pod šípkovým keĢem se jí narosila
dcerka, která do smrti bude milovat ty planý
rĪžiĀky, votužilý a vodolný jako ty chudý
lidi.A právĒ toto dĒvĀátko-žena pamĒtnice
bude
mým
prĪvodcem
našim
kaleidoskopem.RodiĀka dĒtsko zabalila do
zástĒry a s ním se doplazila domu. Doma
nikdo. ZaĀala volat až ji zaslechla stará
PrĪška a ta z Kovár pĢivedla bábu
Kozelkovou-té se podaĢilo matku i dítĒ
udržet pĢi životĒ a darovat je svĒtu.Život té
doby opravdu lehký není-stavení maliĀké
s doškovou stĢechou nazývanou snopkovou, na
které Āasto rostli netĢesky,aby do chalupy
za bouĢky hrom netĢesk.V sednici stála
cihlová kamna s pĒti tály, topilo se v nich
chrastím,švestkou, na uhlí nebylo,snad jen to
vybraný na otvovický haldĒ. Tatínek,jak má
prĪvodkynĒ vypráví, rád se napil a dostv hospodĒ se opil,vyspal se a v nedĒli se šel
na BudeĀ pomodlit. A pĢišel: ,, Mámo, že mi
odpustíš !,, A v tejdnu to udĒlal dvakrát,
tĢikrát znovu.DĒti pĢibejvaly jedno za
druhým.Když pĢibylo další ,neproklínali ho,ale
Ģíkali: ,,Dyž dal pámbu oveĀku , tak dá i pro
ní traviĀku . ,, Maminka moc ráda Āetla, byla po babiĀce, která ještĒ v jedenadevadesátiletech Āetla bez brejlí. Musím Ģíct, že
byla jako otrok poĢád doma. MĒla jen jednu košili: NemĒla ani sváteĀní šaty.Dyž chtĒla jít na pohĢeb, tak si je puĀovala od tety.
Pocházela z chalupy v KolĀi,ale i tam nazbyt nebylo. ,,Na skalech ,, Āi ,,Na ĢipinĒ,, tam nám patĢil maliĀký kousek políĀka,nerostla
tam ani poĢádná tráva,zato kamení snad rostlo-když sme tam chtĒli mít brambory a nebo trochu žito,museli sme kámen
vynosit,navozit hlinu a v nĪši nanosit hnuj. Vo pouĨ dala maminka koníĀkáĢĪm otep sena a oni nas pak chvilku nechali vozit
zadarmo.Taky sme museli tlaĀit kolotoĀ a zas sme se chvilku vozili.Moc ráda maminka zpívala.NejraĀi ,,BludiĀky nad Zakolanama
a Kovárama,vy tak divnĒ svítíte,, a eštĒ vo OldĢichovi a BoženĒ a BĢetislav a Jitka.ŠetĢilo se na všem a všude a to maminka umĒla.
Ani hadr se zbuhdarma nevyhodil – skoval se do komory pro hadrnici Hejdukovou ze Zvonilovse-vona jezdila po vsích s dvouma
velikejma strakatejma psama-téj se hadry nosily. Za to byla panenka Āi dĢevĒný ptáĀek-píšĨalka. Místo hraĀek to nĒkdy byly
jehly i s copánkem nití. Ze zeleninou jezdil na Oujezdec ÿervenka ze Slaného. Vozil to ze psem a prodával za grejcar Āi dva
hlavnĒ v nedĒli, když šli ženský z kostela v Zákolanech. Ze Všetat jezdil cibuláĢ.MĒl trakaĢ,cibul v pletencích pĢes rameno a
Āesnek svázanej do copánĪ.Jednou za rok jezdil hrnĀíĢ.Velká fĪra pod plachtou napraná nádobím. HrnĀíĢka sedĒla na fĪĢe a
hrnĀíĢ chodil po vsi. Šel Posranou uliĀkou a volal: ,,Nádobí,mísy,krajáĀe,hrncé!,, Pomáhali jsme svolávat lidi a bylo-li hodnĒ
kupujících tak nám dal hrnek na kafe, nebo kulatou kasiĀku. V palených hrncích se vaĢilo všechno, železnej byl jen na brambory a
kafe ze žita.VĒtší hrnce co nejdĢíve ošetĢil dráteník. Na Ujezdec chodil starej Jura s kysinkou na zádech, v ní kleštĒ a dvĒ tĢi
kola drátu.Nosil bĒlavou režnou košili.Na Ujezdci pobyl dva i tĢi dny,zdrátoval i nakĢáplej hrnec.Sedával venku na zápraží.
VyprávĒl pĢi tom jak to vypadá na Slovensku. Za zdrátovaný hrnec dostal dva tĢi grejcary a von šel k TydlovĪm na dvĒ Ātvrtky
žitný. Pak šel k Válkovum odtud nahoru ke KolmistrovĪm až obešel celou ves. Pro dnešek naše toulky Oujezdcem pĢeruším, ale
urĀitĒ za mĒsíc v Našich Novinách bude pokraĀování. ÿasem dojdeme i do Holubic.
Za redakci N.N. –M.SedláĢ
P.S. Vážení ĀtenáĢi napište nám Vaše názory, ale i námĒty na uveĢejĜovaný kaleidoskop a jeho obsah, zda je pro Vás zajímavý Āi
poutavý,pĢípadnĒ na jaké téma jednotlivá vyprávĒní smĒrovat.Za spolupráci a námĒty moc dĒkujeme.
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