NAŠE NOVINY
měsíčník obce Holubice-Kozinec
září 2008

ročník IV.

Děti poprvé navštívily novou mateřskou školu

Novou mateřskou školu přijel slavnostně otevřít hejtman Středočeského kraje Petr Bendl. Pásku přestřihl společně se
starostkou Evou Ježkovou a investorem Highest Investment, který školku financoval.
Ve školce bude pracovat pět vychovatelek včetně ředitelky Heleny Váňové. Kapacita je celkem 75 dětí, v pondělí
nastoupilo 71 dětí do tří tříd. Personál školky, který byl vybírán přednostně z občanů Holubic, čítá kromě vychovatelek
pět pracovnic.
Další fotky najdete na straně 8
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Zastupitelé zasednou v úterý
Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude
konat v úterý 23. září od 18 hodin v
budově Obecního úřadu Holubice-Kozinec.

Životní jubilea
V červenci oslavili své narozeniny:
Antonín Helebrant – 81 let
Otta Křtěn – 75 let
Jindřich Pospíšil – 83 let
Růžena Sommerová – 88 let
A v srpnu slavili:
Dagmar Helebrantová – 65 let
Marie Procházková – 84 let
Bedřich Helebrant – 82 let
Helena Kortusová – 88 let
Václav Jednorožec – 65 let
Marie Paduchová – 70 let

Sběr papíru bude probíhat i letos
Soutěž s panem Popelkou bude
pokračovat i v dalším školním roce.
Všichni mohou nosit sběrný papír do
Základní školy v Holubicích. Žáci tím
získají peníze pro svou školu nebo pro
sebe upomínkové předměty, například
kopací míče.

Hřbitovní kontejner není na odpadky
z domácností
Další upozornění je pro návštěvníky
i kolemjdoucí hřbitova. Nádoba na odpad
za hřbitovem je určena pouze na odpad
ze hřbitova, nikoliv na odpad
z domácností. Prosíme tedy všechny
občany Holubic i okolí, kteří na holubický
hřbitov dojíždějí, aby toto nařízení
dodržovali.
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Počítačové kurzy v knihovně budou
probíhat u šálku kávy
První informativní zkouška pro zájemce o počítačové kurzy pod vedením
manželů Koukalových se koná v pondělí 15. září od 17 hodin. V knihovně
bude nainstalováno tři až pět počítačů s internetem, které budou
zpřístupněny veřejnosti.
„Na počítačích v knihovně bude možné i tisknout, u asistentky bude
ceník pro barevný a černobílý tisk,“ uvedl pan Koukal z Holubího háje.
V nabídce na počítačové kurzy jsou čtyři varianty. První kurz se zaměří
na základní práci na počítači, jako například ovládání myši a základní
práce s textovým editorem. Druhý kurz přibližuje práci s textovým a
tabulkovým editorem, třetí potom představuje grafický editor Gimp.
V posledním kurzu se zájemci dozví něco o složení samotného počítače.
O studující bude postaráno, k dispozici budou mít například kávu.
Na kurzy se stále můžete přihlásit na telefonním čísle 315 786 086 nebo
605 149 280.

Nové vyhlášky se týkají ochrany ovzduší a
pobíhání psů na veřejném prostranství
Zastupitelstvo obceHolubiceKozinec na svém posledním
zasedání odsouhlasilo dvě nové
veřejné vyhlášky. První z nich se
týká znečišťování ovzduší a říká,
že ve spalovacích zařízeních pro
vytápění domů je povoleno
spalovat pouze nakoupená, tedy
kvalitní paliva, určená výrobci k těmto účelům. Spalování jiných látek,
včetně paliv, která jsou znečištěna chemickými látkami, například nátěry
nebo impregnacemi, je zakázáno. Podle zákona o odpadech nelze jako
palivo použít především komunální odpad. Stejně tak v otevřených
ohništích, zahradních krbech, udírnách a otevřených grilech lze spalovat
pouze paliva k tomu určená - dřevěné uhlí, dřevěné brikety, suché dřevo,
které není kontaminováno chemickými látkami a je upraveno na
maximální délku 50 cm.
Oheň musí být pod trvalou kontrolou, aby nedošlo k jeho rozšíření mimo
ohniště a stejně tak musí být řádně udušen. V otevřených ohništích a na
volných plochách je zakázáno spalovat neupravené větve stromů, listí,
trávu, seno, zbytky ovoce a zeleniny a jakýkoli další odpad. V případě
kulturních a společenských akcí se bude moci po povolení spalovat i delší
dřevo než 50 cm.
Druhá vyhláška upravuje pobíhání psů na veřejném prostranství. A to
tak, že pes smí být venku jen na vodítku a musí být opatřen identifikační
známkou. Stejně tak nesmí být psi na veřejném prostranství cvičeni a
majitel je povinnen vést psa tak, aby neobtěžoval kolemjdoucí a neničil
soukromí ani obecní majetek.
Tyto povinnosti musí plnit člověk, tedy chovatel nebo vlastník, který je
starší 15 let. Ten musí mít psa pod neustálým dohledem a přímým
vlivem tak, aby byl schopen zajistit jeho ovladatelnost.
Každé porušení vyhlášky bude přísně trestáno podle zákona.

Jednání s krajskými zastupiteli nedopadlo podle očekávání
Zástupci obce Holubice-Kozinec, občanského sdružení
“Kralupský přivadeč TUDY NE!!!” a zástupci Krajského
úřadu Středočeského kraje se sešli ve středu 9.
července, aby projednali plánovanou část
aglomeračního okruhu v úseku od dálnice D8
k rychlostní silnici R7 mezi obcemi Úžice a Středokluky.
Zástupci obce a kralupského sdružení argumetovali
představitelům krajského úřadu tím, že někteří
majitelé pozemků v katastru Kozinec, přes které je
trasa navržena, nechtějí své parcely za žádnou cenu
prodat. Krajští zastupitelé evidentně ustoupit nechtěli.
“Upozornili jsme je na komplikace, které z toho mohou
vyplynout,” uvedla starostka obce Eva Ježková
a dodala: “Zároveň jsme je upozornili na fakt, že hrozí
nedokončení celého úseku najednou, a že tudíž
stávající komunikace na Tursku, Velkých Přílepech a
Statenicích budou přetíženy.”
Další podmínkou, kterou předneslo sdružení a
holubičtí, byla potřeba zajistit dostatečná protihluková
opatření, vzít v potaz stávající biokoridory a ohrožení
lesa Ers, stejně jako potřeby místních zemědělců.
Zástupci krajského úřadu zdůraznili, že stavba může
být do provozu uvedena pouze jako celek. Případně
může být uveden do provozu pouze obchvat Kralup
nad Vltavou, ale jen v případě, že bude už dokončena
severní část pražského okruhu. Také uvedli, že z jejich
pohledu je trasa okruhu neměnná a dodali, že

předchozí představitelé Holubic proti trase námitky
neměli.
Připomínky a požadavky k podobě části komunikace
vedoucí katastrem Kozince, jako jsou protihluková
opatření (valy), přechody pro zvěř, oplocení nebo
podoba křižovatky u lesa Ersu, je možné podávat až
v době projednávání EIA na tuto část stavby, které je
teprve v přípravě.
Terén v blízkosti Ersu umožní, aby byla nová
komunikace částečně zahloubená, tím se údajně velmi
výrazně omezí vliv hluku na okolí a zároveň zde může
vzniknout mimoúrovňová křižovatka. Díky té se
umožní přístup z obce do lesa.
Zástupci obce a kralupského sdružení upozornili, že
navržená trasa kolem Ersu otevírá už dříve zamítnutou
možnost výstavby komunikace u Ersu, přes Kovárské
údolí směrem na Kladno a uvedli, že s touto
komunikací by zásadně nesouhlasili, představitelé
krajského úřadu ovšem budoucí výstavbu této
komunikace nevyloučili.
“Naším původním záměrem bylo změnit vedení trasy
mezi Kozincem a Ersem do oblasti mezi obcemi Tursko
a Libčice nad Vltavou. Odpovědí nám bylo, že tuto
možnost krajští zastupitelé ani nezvažovali,” uvedl
zastupitel obce Holubice-Kozinec Petr Satrapa.
Přesné datum realizace zatím není známo a
financování obchvatu je věcí Středočeského kraje.

Prerušovaná čára značí trasu připravovaného aglomeračního
okruhu.
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Kulturní akce v září

Knihovna má nové webové stránky

Pohádkový den
V sobotu 20. září bude pro děti
nachystané odpoledne s pohádkovými
bytostmi. Už v loňském roce slavila tato
akce velký úspěch, proto budou
pohádkové bytosti v holubickém lesíku
rozdávat dětem úkoly i letos. Na děti bude
možná čekat i Malá mořská víla. Soutěžit
se bude opět o poklad a den bude
zakončen opékáním vuřtů na táborovém
ohni. Sraz účastníků je ve 13 hodin na
fotbalovém hřišti.

Knihovna zahájila provoz
hned v pondělí 1. září.
Otevírací doba bude vždy v
pondělí od 17 do 19
hodin. „Poplatky jsou pořád
stejné, ročně zaplatí každý
člen deset korun,“ uvedla
knihovnice Petra
Zmeškalová. Půjčování
knížek je zdarma, ovšem
knihu je možné si půjčit
pouze na jeden měsíc,
výjimkou jsou pouze letní
prázdniny.
Knihovna čítá přibližně 2 500
svazků, všechny knihy byly
darovány od občanů Holubic
a Kozince anebo byly
převedeny z bývalé holubické
knihovny.
Horkou novinkou knihovny
jsou nové webové stránky.
Na
www.knihovnaholubice.wz.cz
V knihovně si vyberou i nejmenší
najdete seznam všech knih,
čtenáři.
které je možné si vypůjčit,
řád knihovny a fotografie z interiéru.
V blízké době by knihovna chtěla opět rozšířit počet svazků, pokud to
bude v jejích finančních možnostech. Proto přijme jakékoliv návrhy a
nápady, které knihy by se měly objednat.
Pokud se skutečně rozhodnete knihovnu navštívít, můžete tam dokonce
dostat i kávu nebo čaj.

Dobové fotografie Holubic
Od říjnového čísla Našich novin bychom
chtěli ve zpravodaji připomenout dobové
fotografie z Holubic a Kozince. Ve stálé
rubrice budeme představovat fotografie
minulého století, ke kterým doplníme
snímek ze stejného místa, ale z dnešní
doby.
Touto cestou proto žádáme o zapůjčení
starých fotografií nejlépe z ulic, od rybíka,
školy apodobně. Obrázky můžete předat
na obecním úřadě nebo Barboře
Benešové, Holubice 51. Fotografie budou
v pořádku vráceny. Děkujeme.

Aerobik bude dvakrát v týdnu
Aerobik s Marií Červenkovou bude od září
pokračovat každé pondělí a čtvrtek od 19
do 20 hodin. Opět v holubickém kulturním
domě. Cena za hodinu je čtyřicet korun, s
sebou stačí jen podložka a pití.

Florbal začne v říjnu
Stejně jako v loňském školním roce budou
i letos probíhat florbalové tréninky v
holubickém kulturním domě.
Od října každé úterý od 16 do 17 hodin
bude tělocvična vyhrazena dětem od 6 do
10 let. V 17 hodin je vystřídají florbalisté
starší 11 let. Měsíční poplatek činí sto
korun. S sebou vhodnou obuv na přezutí,
florbalovou hokejku a pití.
Kontaktní osobou je Marián Svojtka,
telefon 731 562 319.
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Místo posvícení bude letní kino
Na sobotu 13. září naplánoval Sokol tradiční posvícenskou zábavu. Ta se
ovšem neuskuteční, protože areál Sokola byl propůjčen agentuře, která
tam bude v pátek 12. září pořádat rockový koncert.
Koncert podřipské rockové hudby začne v 19 hodin a na jevišti se
představí Luboš Pospíšil a Bohouš Zatloukal, Jirka Konvrzek a Kujooni.
Jako náhradu za tradiční posvícení se Sokol rozhodl, že uspořádá
v sobotu 13. září letní kino. Promítat se bude na hřišti od 20 hodin
dokumentární snímek o holubické kopané natočený v roce 1981 Českou
televizí. Hned nato bude následovat známý film Zdeňka Trošky Slunce,
seno a pár facek.
V pondělí 15. září od 9 hodin jste zváni na pěknou hodinku do
restaurace Na Hřišti.

Sportovní den na hřišti přilákal spoustu dětí

"Trefím se do toho hřebíku nebo netrefím?"

V
pořadí už pátý ročník dětského sportovního dne proběhl
na holubickém hřišti v sobotu 5. července. Celý den byly
pro děti připraveny sportovní a soutěžní disciplíny. Pro
děti byl připraven zábavní program a malé občerstvení.
Děti si mohly vyzoušet například lukostřelbu nebo nesení
vejce na lžíci. Za soutěžení si děti odnesly sladké
odměny. Potom se na parketu představila skupina
historického šermu Skeleton z Roztok u Prahy.
A na závěr byla dětská diskotéka, na které dětem hrál
DJ Škvarouš.

Skupina historického šermu Skeleton.
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Děti měly plné ruce práce.

Zapojili se i rodiče.

Typáci a Turbo nás pobavili během letní sezóny
Poslední prázdninovou sobotu se 500 návštěvníků pobavilo na letním parketu s hudební skupinou TYP. Skupina Turbo
a Lucie Revival zahrála už na začátku srpna. Taneční zábavu pořádal Sokol Holubice. Tanečníkům nestačil ani
prodloužený paret, všude bylo plno. Typácký repertoár zahrnoval například písně od skupin Kabát, Tři sestry, Wizard
nebo Olympik.

Roman Ježek mladší je evidentně velkým fandou
Typáků.

Skupina Turbo si připravuje aparaturu na své
vystoupení.

Prvňáčci usedli poprvé do lavic
V pondělí 1. září zahájili v základní škole nový školní rok.
Samozřejmě, že největší pozornost byla soustředěna na žáky první
třídy, se kterými v tento významný den přišli do školy i jejich rodiče.
Letošní první třída má 17 žáků, vyučovat je bude učitelka Jungová a
v roli asistenta pedagoga jí bude pomáhat vychovatelka Vápeníková.
Prvňáci mají svoji samostatnou třídu v Holubicích spolu se třídou
druháků a čtvrťáků. Třetí a pátá třída bude mít vyučování letos ve
školní budově v Tursku. Škola má v tomto roce celkem 40 žáků.
Nově od září bude zřízena ranní školní družina od 6:45 hodin v
budově školy v Holubicích. „Také prodlužujeme provoz odpolední
školní družiny v Tursku a to do 17:30 hodin. Pro žáky první třídy
nabízíme v dopoledních hodinách ve spolupráci s učitelkou
Vachalcovou hodiny angličtiny a nadále budeme úzce spolupracovat
se základní uměleckou školou v Libčicích, která nabízí své hodiny
přímo v budově školy,“ uvedl ředitel školy Vít Šolle. Od září je
v Holubicích školní jídelna, která je vybavena novými stoly a židlemi.
Aktuálně se o dění ve škole můžete dozvídat na internetových
stránkách http://www.zstursko.cz.
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S prvňáčky přišli do školy i rodiče.

Děti poprvé navštívily novou mateřskou školu

Budova školky v Holubím háji.

Pásku přestřihl hejtman Petr Bendl, starostka
Eva Ježková a zástupce Highest Investment Petr
Markulinec.

Děti se v nové školce hned zabydlely.
Nově jmenovaná ředitelka školky Helena Váňová
s dětmi.
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Nová redaktorka Našich novin
Je to už dlouho, co mě napadlo, že bych mohla při
tvorbě Našich novin pomáhat, ale pořád mi nezbýval čas.
Dříve jsem pracovala jako redaktorka Mělnického deníku,
potom jsem nastoupila na mateřskou dovolenou a s
malým miminkem jsem neměla čas, ani chuť vrhnout se
znovu na novinařinu. Teď už jsou synovi dva roky a já
mám zase pocit, že svět už nejsou jen plenky, lahvičky a
dudlíky, ale že musí člověk žít taky pro něco jiného. Už
od dětství jsem chtěla být novinářkou a myslím, že
tenhle sen mě nikdy neopustí. Teď jsem zase našla
smysl své práce a prostor, kde se mohu dostatečně
„vyřádit“. Díky naší starostce Evě Ježkové jsem dostala
možnost, a tak doufám, že nezklamu ji ani nikoho
dalšího. Proto prosím, abyste všechny vaše nápady, rady,
stížnosti a připomínky, směřovali přímo na mou osobu.
Rozhodně se budu snažit vzít si každou připomínku,
ponaučení a nesrovnalost k srdci. Můžete mě
kontaktovat na e-mailu bazze@seznam.cz nebo přímo na
adrese Holubice 51.
Barbora Benešová

Oprava přejezdu v Minicích
Železniční přejezd v Minících směrem na Otvovice projde
opravou. Proto budou automobily do 7,5 tuny odkláněny
přes naši obec, a to v době od pondělí 15. září od sedmi
hodin ráno do středy 17. září (22 hodin).

Nový jízdní řád
S novým školním rokem vstupuje v platnost i nový jízdní
řád autobusové linky 316. Jeho současnou podobu
najdete na stranách 11 a 12 tohoto čísla Našich novin.

Pošta přijme brigádníka
Pošta Tursko přijme brigádníka/brigádnici na roznos
pošty pro obec Holubice-Kozinec, informace u vedoucí
pošty pí.Matuškové na tel: 315 786 031 nebo přímo na
poště.

Zpravodaj Naše noviny vydává zastupitelstvo obce Holubice-Kozinec.
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

Fotbalové zpravodajství
Nejmladší fotbalisté berou nováčky do svých řad
Žáci mají tréninky každou středu a pátek od 17 hodin na
hřišti Sokol Holubice. Trenéři Roman Ježek a P. Kačírek
ovšem rádi uvidí nové zájemce, kteří přijdou přímo na
trénink nebo kontaktují Františka Mareše na telefonním
čísle 777 977 271.
Dorostenci se v létě připravovali s áčkem
Celou letní přípravu absolvovali fotbaloví dorostenci pod
vedením starších a zkušenějších hráčů A-týmu. Společně
s nimi odehráli dva turnaje v Nelahozevsi a Otvovicích.
Mistrovská utkání za sebou mají dorostenci dvě: Rudná
nastřílela na holubickém hřišti devět gólů, aniž by
inkasovala. Ve druhém zápase uštědřili naši
sedmigólovou ránu Jenči a sami inkasovali jen čtyřikrát.
Holubice – Rudná 0:9
Holubice – Jeneč 7:4
Áčko má nové posily z Kralup, Štěpánova a Brozan
V létě se muži zúčastnili turnaje v Nelahozevsi, kde
skončili na třetím místě. Na dalším turnaji v Otvovicích
vybojovali dokonce stříbrnou pozici.
Do nové sezony nastoupili fotbalisté v nové sestavě.

Kádr posílil Jakub Židoň z Kralup nad Vltavou (hostování)
a přestoupil Lukáš Zmrzlík ze Štěpánova a Jan Karfilát z
Brozan. Zaznamenali jsme ale i odchody: Na hostování
do Vršovic odešel R. Rébl, do Otvovic přestoupil P.
Strejček a do Statenic Syrový.
Začátek sezony byl pro fotbalisty úspěšný – v
mistrovských utkáních dvakrát zvítězili, když porazili
Rudnou a Kazín.
Holubice – Rudná 8:2
Holubice – Kazín 4:2
Fotbalisté mají nové kabiny
Během letních prázdnin stihl Sokol zmodernizovat kabiny.
Oprav se dočkaly šatny pro hostující družstvo a
rozhodčího. Renovace zahrnovala vymalování, instalaci
nového nábytku, kterou zařídil Ladislav Zmeškal, a
rekonstrukci koupelen. Staré sprchy, obklady a kanalizace
byly vybourány, rekonstrukce odstartovala 6. července a
do cíle doběhla v druhé polovině srpna. Na modernizaci a
následném úklidu se podíleli všichni členové Sokola,
velký dík patří především firmě Hoffman a spol. Jaroslava
Hoffmana a Stanislava Holečka. Odborné zednické práce
zastal Václav Čermák mladší.

Rozdíl je patrný na první pohled.

Rekonstrukce už byla opravdu nutností...

Fotbalové září
sobota 6. září
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10:15
17:00

dorost Hostivice – Holubice
A-tým Zbuzany – Holubice

sobota 13. září 17:00
neděle 14. září 10:15

A-tým Holubice – Horoměřice
dorost Holubice – Tuchoměřice

sobota 20. září 10:00
10:15
16:30

žáci
Holubice – Červený Újezd
dorost Horoměřice – Holubice
A-tým Tuchoměřice „B“ – Holubice

sobota 27. září 14:30
16:30
neděle 28. září 10:15

žáci
Jinočany – Holubice
A-tým Holubice – Lety „B“
dorost Holubice – Červený Újezd

Kaleidoskop z Holubic a Kozince
Vážení čtenáři po prázdninách a dovolených se opět
vrátíme k vyprávění naší již známé občanky z Trněného
Újezda paní Karolíně Poláčkové a zavzpomínámé na tak
zvané staré dobré časy.
Vánoce – Na Vánoce dával Zákolanskej cukrovar dětem
svých dělníkůch dárek, boty a šaty. Václav Poštolka dělal
botky, Fanynka Hnátkovic pletla punčochy a Ladisla
Zápotocký šil šaty. Šla jsem napřed k Zápotockejm na
zkoušku. Mistr měl brejle, hubeňoučkej byl; řikal: „Tobě to
bude slušet, počkej, jak dobře ti to ušiju!“ To bylo v půli
listopadu. Nadílka byla v Štědrej den dopoledne. V
cukrovaru. Zápotockej nám to voblík. Poštolka tam byl z
botkama: „Tak co jak, sou ti?“ „Sou“. I dyby byly maličký,
tak mi byly dobře. Pak sme museli jít kolem pani
Helerový, to byla žena řiditele cukrovaru (syn nájemce
Lobkovického dvora v Holubicích) a tý sme museli políbit
ruku. Kluci měli z tý samý látky kalhoty. Bylo to žíhaný,
kopřivový, vono to žralo a brzy z toho byla prdel venku,
kterej kluk byl čilejší, prošoupal to za pár dní. Museli jsme
v tom každou neděli chodit do kostela, aby se vědělo, že
to dal cukrovar. Když se chodilo k Zápotockejm nakupovat
– voni měli takovej malej krámek – koloniál, chodilo se
tam pro chleba, pro cikorku, pro sešity, pro všechno, tak
nám paní Zápotocká dala dycky na chleba cukrátko, jedno
fijalový. Tenkrát obchodníci, když se víc nakoupilo přidali
kornoutek cukrátek. Maminka doma dala každýmu jednu
kuličku nebo pár cicvárkovejch semínek. Nerozdala
všechno, nechala dyž se někdo z nás uhodil a bečel tak
mu zasejc dala. My bysme tý nejmenší ukousali i jazyk a
vylízali cukrátka z huby.
Jednou sme šli ze zakolanský školy ke zpovědi do Kovár.
Ved nás pan učitel Pacholik. A vono je to tam přes lesík. V
Kovárech nás pan učitel srovnal do řady! Ste všicky?
„Zápotocký schází“. „Von Tonda příde za náma, von nás
najde, ví, že je to v kapličce a do kapličky trefí.“
Nejdřív šly ke zpovědi holky, za nima kluci. Děkanovi
strašně smrdělo z huby. Von si držel pžed hubou pořád
štólu, aby na nás nedychal. Každej musel mít
připravenejch aspoň deset hříchů a ty znát nazpaměť. My
toho měli napsanýho. Přišla řada na mě, klekla jsem a
spustila: „Já bídná hříšnice...“ A von skrz tu mřížku na mě
dejchnul a povidá: „Kolik jich máš?“ „Deset“. „To já už vim
který to sou. Běž a modli se třikrát Otčenáš a jednou
Zdrávas. Políbila jsem mu tu vocucanou a volízanou štólu
a zaklekla u voltáře. Učitel pořád vokukoval u dveří. Už
sme byli všicky vyzpovídaný a Tonda Zápotockej nikde.
Kluk Válkovic žaluje: „Zápotockej nepřišel“. Učitel zrudnul:
„Však von si to vypije!“
Deme zpátky a vidíme, Tonda vykasaný kalhoty a brouzdá
strana 10

se v potoce. „Počkej, ty dostaneš! Nebyl si u zpovědi“.
Tonik vobul si boty, šel za náma a jen se uculoval. Učitel
povidá: „Tady né, ale ve škole se těš“. Učitel měl ale u
Zápotockejch něco přešít tak výslech ani nezačal. „Jesi ti
učitel nic neřekne,“ povidá Lojza Volšanskejch, „tak zejtra
k přijímání taky nejdu, abych byl hladovej až do deseti
hodin, né!“ A Lojza byl na prasknutí. Ráno jsme šli zasejc
k přijímání. Řadíme se před školou. A kdo zasejc scházel
– Tonda Zápotockejch. Pan učitel povídá: „Skočte pro
něj!“ Kadla Prokupkovic tam šla. Vrátila se, že Tonda má
horečku, že leží v posteli. „Nemusel se brouzdat v potoce,
nebyl by se nastydnul.“ Šli sme do kostelika na starobylou
Budeč. „Jé, my tam hlady nedojdeme!“ Ale došli sme,
klekli sme u voltáře. Pan děkan každýmu do votevřený
huby podložený zpěvníkempoložil na vyplazenej jazyk
hostii, udělal kříž a šel k dalšímu. Hostie se přilepila na
patro, ale šáhnout se tam nesmělo.
Druhej den sme přišli do školy a Tonda Zápotockejch
seděl v lavici. Učitel: „Zápotockej proč si nešel ke
zpovědi?“ „Co bych se zpovídal panu děkanovi, když jsem
mu nic neudělal? Co se udělal, to jsem udělal doma
jenom tatínkovi a mamince. A dyž sem nebyl u zpovědi
tak sem nešel ani k přijímání. Já sem ráno zapomněl a
najed sem se, tak bych tam nebyl nic platnej.“ „Já tě
trestat nebudu, von si tě potrestá pan děkan sám.“ Přišel
děkan a vzal si Tonika na stupínek. „Zápotocký, proč si
nešel ke zpovědi?“
„Z čeho bych se
zpovídal, když sem
nic zlýho neudělal?“
Pan děkan ho chytil
za vlasy a tahal ho,
to že se nesmi, ale
že to je rebelantovic
syn, že pobuřuje
děti a kdo si s nim
bude hrát, že je
stejnej jako von a že
to zkáže rodičům.
Tonda ani necek a
stál, hlavu
Budeč, kostel sv. Petra a Pavla,
sklopenou. Pan
okna věže konec 12. století.
děkan ho dal na půl
hodiny klečet v koutě. Tond dycky po straně na nás
vypláz jazyk. A klucí už se těšili, jak se zas budou mezi
zakolanama a Oujezdcem prát – jak bylo na neděli
smluveno! Tonda Zápotockej útok započal. Vlez na skálu,
strčil do připravenýho balvanu a ten lítnul, Tonda však
křičel: „POZOR!“
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