NAŠE NOVINY
měsíčník obce Holubice-Kozinec
listopad 2008

ročník IV.

Na holubickou drakiádu přiletěl i orel

Na drakiádě v Holubicích se bavili lidé všech věkových kategorií. Vyhlašoval se nejhezčí
drak a na návštěvu přijeli i sokolníci. Více na straně 6.

Holubické stolní kalendáře na rok 2009 jsou už nyní v prodeji na obecním úřadě.
Jeden kus je za 50 korun.
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Veřejné zasedání zastupitelů
Zastupitelé zasednou ke svému veřejnému
zasedání v úterý 25. listopadu od 18 hodin
v budově obecního úřadu.
Životní jubilea
V říjnu oslavili své narozeniny:
Josef Hladík – 65 let
Marie Doubková – 83 let
Helena Zmeškalová – 60 let
Tímto se omlouváme paní Růženě
Bicanové, která v září dovršila 70 let,
nikoli uvedených 83 let.
Ordinační hodiny dětského lékaře
Nejbližšího dětského lékaře můžete
navštívit v Otvovicích.
Dětské středisko, Otvovice 220. Telefonní
číslo je 315 783 204. V úterý tam ordinují
od 10.00 do 11,45, ve čtvrtek od 10,00
do 11,45 a v pátek od 11,00 do 12,45.
Setkání s důchodci
Setkání s důchodci proběhne v sobotu
22. listopadu od 15 hodin v Kulturním
domě Holubice. Na všechny čeká pestrý
program, vystoupení dětí z holubické
základní školy, občerstvení a posezení s
hudbou.
Cvičení pro mladé dívky
Od středy 15. října probíhá v kulturním
domě sportovní hry pro dívky od šesti
do deseti let. Cvičení je každou středu
od 15,30 do 16,30 hodin. Pro podrobnější
informace můžete kontaktovat Radmilu
Zlámalovou na tel. čísle 774 857 772.
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Volby v Holubicích vyhrála ODS - Dan
Jiránek porazil Jiřího Dienstbiera
Možných voličů byl 764, ale k volbám se jich dostavilo pouze 34,82
procent. Platných hlasů bylo započítáno 250.
Volby do zastupitelských krajů konané ve dnech 17. a 18. října dopadly
takto:
Komunistická strana Čech a Moravy
Středočeši
Nezávislí starostové pro kraj
Strana zelených
Národní strana
Nejen hasiči a živnostníci
Strana zdravého rozumu
Koalice pro Středočeský kraj
SDŽ – Strana důstojného života
Volte Pravý Blok – www.cibulka.net
Občanská demokratická strana
Česká strana sociálně demokratická
Dělnická strana – zrušení poplatku ve zdrav.
Konzervativní koalice

15,2% (38 hlasů)
1,6% (4 hlasy)
16% (40 hlasů)
2,8% (7 hlasů)
0% (0 hlasů)
0,4% (1 hlas)
1,2% (3 hlasy)
2% (5 hlasů)
0% (0 hlasů)
1,6% (4 hlasy)
38% (95 hlasů)
19,2% (48 hlasů)
2% (5 hlasů)
0% (0 hlasů)

Voleb do Senátu Parlamentu České Republiky konaných ve dnech 17. a
18. října se účastnilo 30,89%. Platných hlasů bylo započítáno 219.
První kolo dopadlo takto:
Ing. Joukl Zdeněk – DOHODA 30
Ing. Vrtilka Luboš – NEZ/DEM
Ing. Jiránek Dan – ODS
Dienstbier Jiří - ČSSD
Levý Zdeněk – KSČM
Bernardová Pavla – SDŽ

4,57% (10 hlasů)
10,04% (22 hlasů)
38,8% (85 hlasů)
24,2% (53 hlasů)
17,35% (38 hlasů)
5,02% (11 hlasů)

Do druhého kola postoupil Ing. Jiránek Dan za ODS a Dienstbier Jiří
za ČSSD. Ve druhém kole byla účast ještě nižší. Pouhých 20,16%. Ve
druhém kole to vypadalo takto:
Ing. Jiránek Dan – ODS
Dienstbier Jiří – ČSSD

Volební účast nebyla ani 35 procent.

61,04% (94 hlasů)
38,96% (60 hlasů)

Zastupitelé budou žádat o dotaci pro naši školu
Zasedání zastupitelů proběhlo v úterý 21. října.
Přítomno bylo sedm zastupitelů, dva se omluvili.
Studie komunikací v obci
Na obecním úřadě byla předvedena prezentace studie
místních komunikací, kterou zpracovala Ing.
Chorváthová. Firma ČNES provedla odhad nákladů na
vybudování komunikací v obci Holubice-Kozinec. Celková
částka činí přibližně 65 milionů korun. Podle návrhu byla
schválena výběrová a hodnotící komise, jedná se o výběr
zpracovatele projektové dokumentace na místní
komunikace, která bude v úterý 4. listopadu otevírat
došlé obálky s cenovými nabídkami. Komise bude složena
z těchto členů: E.Ježková, Mgr.Mejzr,
P.Satrapa,Ing.Chorváthová, Ing.Ondovčák. Zároveň
proběhne i vyhodnocení nabídek.
Dostavba vodovodního řadu
Zastupitelé odsouhlasili uzavření smlouvy s firmou
Miroslav Řezníček, ve věci dostavby části vodovodního
řadu v obci Holubice – směr Trněný Újezd, který by měl
měřit asi 303 metrů a projektován byl Ing. Čermákovou.
Obec vyzvala majitele přilehlých nemovitostí k jednání na
obecním úřadě ohledně napojení jejich nemovitostí na
obecní vodovod. Pro realizaci této stavby je nutná úplná
uzavírka komunikace směrem na Trněný Újezd v období
od 27. října do konce listopadu letošního roku.
Cena za realizaci uvedené stavby činí 540.926 korun.
Dostavba kanalizace v obci
Zastupitelé zároveň odsouhlasili uzavření smlouvy
s firmou Miroslav Řezníček ve věci dostavby části
kanalizace v obci Holubice - směr Trněný Újezd v délce
221 metrů. Realizace bude probíhat současně s realizací
vodovodu v témže směru.
Cena za realizaci kanalizačního řadu činí 1.268.587
korun. Firma byla vybrána na základě výběrového řízení.
Obě stavby budou financovány ze zdrojů od investorů na
rozvoj obce.
Odkup kanalizace a vodovodu v Holubím háji
Uzavírat se bude i kupní smlouva se společností Highest
Investment a.s. ve věci odkoupení kanalizačních řadů

(celková délka 3.617 metrů) a vodovodních řadů (celkem
3.390 metrů) v lokalitě Holubí háj do majetku obce
Holubice. Celková cena činí 40.000 korun.
Dodatek ve smlouvě na opravu rotundy
Sedmým bodem v jednání byl Dodatek č.1 se společností
Status Stavební a.s., Humpolec. Dodatek spočívá ve
změně termínu plnění smlouvy o dílo ve věci opravy
rotundy Narození Panny Marie v Holubicích, a to zahájení
stavebních prací 6. října a ukončení prací dne 15.
listopadu letošního roku oproti původnímu, kdy byl
termín plnění v průběhu měsíce září. Oprava rotundy je
financována z havarijního programu Ministerstva kultury.
Podání žádosti na dotaci pro školu
Zástupci Holubic a Kozince odsouhlasili podání žádosti o
čerpání dotace z prostředků Regionálního operačního
programu NUTS II Střední Čechy na projekt
,,Modernizace místní Základní školy Holubice-Kozinec,,.
Současně bylo schváleno vyhlášení veřejné zakázky, jejíž
předmětem plnění je zpracování projektové žádosti o
finanční prostředky.
Změna termínu plnění
Zastupitelé zamítli uzavření dodatku číslo 1 ke smlouvě o
spolupráci, uzavřenou dne 5. června 2007 se společností
SAD. Předmětem dodatku je změna termínu plnění
smlouvy o spolupráci do 31. prosince 2009 oproti
původnímu termínu do 31. prosince letošního roku.
Zastupitelstvo obce s předloženým dodatkem nesouhlasí.
Navrhuje změnu termínu z 31. prosince letošního roku na
30. června roku příštího. Zbývající obsah smlouvy
zůstává beze změny.
Zastupitelé nemohli odsouhlasit
Zastupitelé nemohli schválit dodatek se společností
Highest Investment a.s., protože pro se nevyjádřila více
jak polovina přítomných. V dodatku je zahrnut splátkový
kalendář na výše uvedenou částku a harmonogram
průběhu 4. změny územního plánu obce Holubice. Příjem
žádostí na 4. změnu územního plánu byl nejpozději do
31. října letošního roku, tato změna územního plánu by
měla být dokončena v září roku 2009.

Čtenáři nám píší...
Poděkování Pavlu Millerovi
Martin Beneš (Holubice 71)
Letos v létě, když jsem se napojil na obecní kanalizaci,
jsem poděkoval panu Pavlu Millerovi za to, že pro mě
celé roky bezproblémově a spolehlivě zajišťoval
pravidelný měsíční vývoz žumpy. Ušetřilo mi to mnoho
starostí. Vzhledem k tomu, že takový přístup není v
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dnešní době ani zdaleka samozřejmý, jsem se rozhodl
zopakovat své poděkování i touto cestou.
Nalezený obojek z Erzu!
Na obecním úřadě je nalezený obojek, který někdo ztratil
v lese Erzu. Známka na obojku má číslo 351 a známka na
očkování je z roku 2007.

Rotunda Narození Panny Marie v Holubicích se opravuje

V současné době se opravuje střecha - nový
krov, krytina a klempířské prvky.

P. Zajdl
Velmi podrobný stavební průzkum provedený v
posledních dvou letech určil pořadí nutnosti oprav. Na
základě tohoto průzkumu prováděného oprávněnými
organizacemi za přítomnosti pracovníků Národního
památkového ústavu, specialisty – statika na památkové
objekty, bylo rozhodnuto neprodleně přistoupit k opravě
nejvíce poškozené části rotundy – to je střecha barokní
sakristie.
Náš obecní úřad se spojil s Národním památkovým
ústavem a z jejich archivu získal původní dokumentaci.
Tato je z roku 1928 a nese razítko Lobkoviczského
stavebního úřadu.
Podle těchto získaných dokumentací byla vypracována

nyní dokumentace nová, respektující původní tvary, aby
byl zachován původní ráz stavby.
Proto došlo k tomu, že hřeben střechy sakristie se vrátil
na původní výšku, tak aby bylo docíleno sklonu střechy
45°. Z toho důvodu došlo i ke změně pohledové
zvyklosti, kdy střecha měla sklon pouze 23°, což je pro
prejzovou krytinu nedsostačující.
Na takto prováděnou opravdu poskytlo Ministertsvo
kultury obci dotaci, s tím, že oprava bude provedena
podle původní verze a dokončena do konce listopadu
2008. Proto po obsáhlé konzultaci s příslušnými orgány
bylo na obcí rozhodnuto dodržet stavbu podle
navržených plánů.
Provedení stavby bylo smluvně zadáno specializované
firmě oprávněné k pracem na památkových objektech.
Kontrolních dnů stavby se zúčastňují společně odborní
pracovníci z Národního památkového ústavu, Odboru
kultury městského úřadu Černošice a našeho obecního
úřadu. Jistě není bez zajímavosti připomenout, stavbu
naší rotundy tvoří konglomerát tří různých stavebních
slohů, a to sloh románský (stavba vlastní rotundy – 11.
až 12. století), sloh gotický (stavba gotické věže – 12. až
16. století) a sloh barokní (stavba sakristie – 17. až 18.
století). Obec má zpracovanou dlouhodobou koncepci
oprav celé rotundy včetně opravy ohradní zdi,
prostranství bývalého hřbitova a jiné. Realizace je však
možná pouze etapovitě, je podle výše poskytnutých
státních dotací, i když i v tomto případě se musí
stanoveným procentem spolupodílet na financování
stavby naše obec.

Výstava v Holubicích - Poklady z půdy aneb co neodnesl čas!
Miroslav Sedlář
Jako v dávných časech obecní bubeník oznamoval
veledůležité zprávy, tak dnes i Vám dává na vědomí že:
25. října se sešlo několik nadšenců v čele s paní
starostkou, aby došlo ke konečné dohodě zda zrealizovat
již avizovanou výstavu věcí denní potřeby a už neznámé,
vzácné písemnosti, dokumenty, fotografie nejen osobní,
ale i doklady o našich obcích z dob na které již není
pamětníka – členů Sokola, hasičů, baráčníků, rolníků,
sběratelů atd.
Výstava bude! Snad patřičný a výstižný je i pracovní
název výstavy : „Poklady z půdy aneb co neodnesl čas.“
Konat se bude v prostorách Obecního úřadu, a to od 24.
ledna příštího do 15. února roku příštího do 15 hodin.
Expozice bude otevřena denně v úředních hodinách
úřadu: pondělí, středu a pátek od 8 do 15 hodin, v úterý
od 8 do 18 hodin, ve čtvrtek od 8 do 16 hodin a v sobotu
a v neděli od 9 do 15 hodin.
Exponáty, které hodláte k vystavení zapůjčit, a moc o to
prosíme, jakoukoliv dohodnutou formou, přijmeme v
době od 17. prosince letošního roku do 12. ledna roku
příštího. Kontaktujte nás na telefonních číslech: Obecní
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úřad 315 786 086, paní Z. Strakatá 315 786 326, pan M.
Sedlář 315 786 175.
Rádi přijmeme, odvezeme, zajistíme a zabezpečíme Vaše
rodinné artefakty a poctivě vrátíme. Moc uvítáme Vaši
pomoc při realizaci, ale i radu, další náměty a představy.
Vážení spoluobčané: Výstavou chceme nabídnout nejen
Vám, ale i širokému okolí našich obcí kulturní zážitek a
poučení jaké tu ještě nebylo, chceme připomenout dobu
a život našich rodičů i prarodičů a vzbudit zájem o
zachování vzpomínek na ty, na které bychom zapomínat
neměli. Navazujeme rovněž kontakt s Městských muzeem
v Kralupech nad Vltavou, tak i v Roztokách. O programu
vernisáže Vás samozřejmě po jeho upřesnění budeme
informovat. Těšíme se na Vás návštěvníky, spolupracovníky, poradce i hodnotitele práce pro všechny.
P.S.: Možná, že Vás překvapuje zmínka o obnově zvonů
ve věži kostela v Holubicích – je to sbírka na podporu
obnovy hlasu zvonů, které již dávno utichly. Pohyb by
zajišťoval motor zapínaný hodinových strojem v libovolný
denní čas – například ráno, v poledne a v podvečer. Rádi
přijmeme nejen finanční dar, ale i Váš názor. Vaši přátelé
„ Za rozkvět Holubic a Kozince“.

Nepouštějte dešťovou vodu do kanalizačních přípojek!
P. Zajdl
V poslední době se stává zejména v období po dešti, že
dochází k nedostatečné bakteriologické reakci
splaškových vod v rámci čistícího procesu uvnitř čističky.
Prováděnou pravidelnou měsíční laboratorní analýzou
bylo zjištěno, že toto je způsobováno přítokem tak zvané
balastní vody, což je voda dešťová, kteá je někdy
neoprávněně zaústěna na některých pozemcích do
splaškové kanalizace.
Proto vyzýváme všechny, kteří mají z jakéhokoliv důvodu
napojení dešťových vod do splaškových kanalizačních
přípojek, aby neprodleně provedli odpojení a srážkové
vody likvidovali na svém pozemku zasakováním do země.
Používáme této formy s tím, že občané jistě pochopí tuto
naléhavou výzvu a neprodleně provedou potřebné úpravy
již zmíněné a tak podstatnou měrou přispějí ke zlepšení
funkce čistícího procesu na naši ČOV.
Pravidelné měsíční laboratorní rozbory vzorků
vypouštěných přečištěných vod prováděné

akreditovanými orgány nás přesvědčí o tom, že bylo z
Vaší strany navržené odpojení provedeno. V současné
době připravuje naše obec výstavbu dešťové kanalizace,
úpravu obecních komunikací a chodníků. V době
budování této dešťové kanalizace se pak budeme moci
do této svými dešťovými svody napojit.
Vodohospodářskému zákonu totiž odporuje i to, že
dešťová voda z pozemků místních obyvatel je vyústěna
na veřejnou komunikaci. Každý má ze zákona povinnost
likvidovat srážkové vody na svém vlastním pozemku
zasakováním do země.
Čistička odpadních vod je majetkem obce a její
provozování je smluvně zajištěno za úplatu u odborné
firmy VEOLIA. Jakákoliv tato mimořádná událost v
čističce má i pro naši obec negativní vliv v tom smyslu,
že musíme platit mimořádné náklady na její řešení.
Proto ještě jednou velice důrazně apelujeme na to, aby
dešťové vody nebyly protizákonně odváděny do
splaškové kanalizace.

Na hřbitově budou kácet oba dva jasany
Libor Lesák
Po orkánu, který se nad Holubicemi přehnal na jaře vznikly nejen na místním hřbitově velké škody. Proto se
zastupitelé rozhodli pokácet dva Jasany ztepilé. Důvod odkácení jasanů je především pokročilé stáří stromů, začínající
hniloba způsobená zatékáním vody v místech po vylámaných větvích. Ta prostupuje až do kmenů. Při silném větru je
možné, že stromy spadnou. Kácení bude provedeno v
době vegetačního klidu a po opadu listí asi na přelomu
listopadu a prosince.
Kácení stromů bude probíhat tak, že se nejdříve postaví
montovaného lešení do výšky asi osmi metrů pod
rozvětvení, které zakryje hroby v blízkosti stromů a
ochrání je proti náhodnému pádu ulomených větví.
Větve se budou odřezávat pomocí horolezecké techniky
(každá větev bude uvázána na lana před provedením
řezu a spouštěna postupně na lešení a dále na zem).
Kmeny se odříznou z lešení po koláčích vysokých asi 25
centimetrů a postupně budou spouštěny na zem.
Kácení jasanů potrvá asi čtyři dny. Termín bude
oznámen 14 dní před začátkem prací.
Dřevní hmota bude rozmanipulována podle požadavků
obce a složena před hřbitov. Za případné vzniklé škody
ručí dodavatelská firma pojistkou ve výši 15 milionů
korun.
Žádáme vlastníky hrobů v blízkosti stromů, aby odstranili
květiny, věnce a svíčky z náhrobů z důvodu možného
poškození. Umožní se tak i přístup při stavbě lešení a při
kácení stromů.
Staré jasany se budou kácet už za měsíc.
Místo původních jasanů bude osázeno novou výsadbou.
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Na úřadě přivítali nové holubicko-kozinecké občany
Vítání občánků proběhlo na obecním úřadě v sobotu 11. října. Do svých řad jsme přivítali pět nových miminek.

Tak vypadalo vítání občánků v roce 1977.

Felix Hyneček.

Natálie Dubská.

Ondřej Frenzl.

Karolína Šarmanová.

Matěj Valášek.
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K pouštění draků byl i guláš, svařák a buchty
Soutěž o nejlepšího, nejhezčího a nejpovedenějšího draka proběhla v sobotu 25. října na poli za hřištěm. Poděkování
patří především panu Hoffmannovi za vynikající guláš a maminkám, které se podílely na přípravě celé akce. Napekly
perník, buchty, svařák a čaj. Personál mateřské školy se podílel na drakiádě také, vystavili tam malováné draky. Ceny
se dětem udělovaly za nejlépe létajícího draka, výtvarně nejpovedenějšího a také za největšího lenocha.

Na drakiádě se asi nejvíce bavili tatínkové.

Drakiádu v Holubicích navštívili i sokolníci.
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Po obloze létala i včelička.

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 oskenovat na obecním úřadě, kde
vám budou ihned vráceny, nebo je sami poslat elektronickou poštou na adresu nada.malkova@holubicekozinec.cz.

Hřbitov kdysi stával za původní zástavbou obce.
Fotografie pochází z období první republiky.

Dnešní hřbitov už stojí mezi rodinnými domy.

Pohled směrem od Kozince na Holubice. Snímek
byl pořízen v 50. letech minulého století.

V dnešní době je na snímku vidět obecní úřad a
nové rodinné domy.

Obchůdek s prodejem uhlí, vápna, cihel a tašek,
stával v Holubicích za první republiky.

Dnes už obchůdek Antonína Procházky
nepřipomíná vůbec nic.

strana 8

Redakční rada:
Barbora Benešová
Eva Ježková
Naďa Málková
Miroslav Sedlář
Petr Satrapa
www.holubicekozinec.cz
bazze@seznam.cz
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Fotbalové zpravodajství
Žáci
Černošice – Holubice 0:2
V tomto zápase dvakrát skóroval Jakub Dvořák.
Holubice – Dobříč 1:3
Jedinou branku holubických si připsal Otta Moravec.
Dorost
Rudná – Holubice 6:0
Jeneč – Holubice 2:3
Dvě branky vstřelil Kiril Prilepski a jednu Martin Zmeškal.
Holubice – Hostivice 2:6
O góly se rozdělili opět Kiril Prilepski a Martin Zmeškal.
A – tým
Holubice – Středokluky 0:0
Jíloviště – Holubice 7:2
Dvakrát se trefil Petr Biskup.
Holubice – Dobříč 0:2

Smolné zápasy holubického Áčka neberou konce. V
posledních třech zápasech dokonce dvakrát neproměnili
pokutový kop. Na konci října se fotbalisté nachází na
čtvrté příčce od konce, která se sestupová. Na hřišti je
vidět oslabení mužstva. Marodku zaplnili velké opory,
stálí členové základní sestavy jako Ježek, Vosáhlo, Bláha,
Šulc, Hrabánek a Pokorný.
Fotbalový listopad
sobota 8. listopadu
14:00 A-tým Holubice – Dobrovíz
neděle 9. listopadu
10:15 dorost Holubice – Horoměřice
sobota 15. listopadu
11:00 dorost Č. Újezd – Holubice
13:30 A-tým Roztoky – Holubice

Fotbalisté holubického A-týmu.

Zpravodajství přímo ze školních lavic
Mgr. Vít Šolle, ředitel školy
Lampionový průvod na svatého Martina
Je-li na svatého Martina pod mrakem, bude nestálá zima,
je-li jasno, bude tuhá zima.
Po svatém Martinu zima nežertuje. Prší-li kolem Svatého
Martina a hnedle na to sněží a sníh zůstane dlouho ležet,
činí to osení znamenitou škodu.
Kdo to byl svatý Martin? Rytíř, který se rozdělil s jedním
žebrákem o svůj kabát, jenž rozpůlil svým mečem.
Pověst o svatém Martinovi opět ožije před kostelem
svatého Martina v Tursku v úterý 11. listopadu 2008.
Sraz bude za školou v Tursku v 17:00 hodin.
S sebou přineste lampiony a průvodem pak půjdeme s
Martinem a jeho koněm oslavit jeho svátek do restaurace
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K16. Chybět nesmí martinská husa, martinské rohlíčky,
dětská diskotéka a posvícenské veselí. Vyhlašujeme
soutěž o nejkrásnější a nejchutnější posvícenský koláč!!!
Děti ze školy naštívili Národní muzeum
Ve středu 8. října jsme se žáky druhé, třetí, čtvrté a páté
třídy navštívili Národní muzeum v Praze. Prohlídku jsme
měli s výkladem. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o
stavbě, výzdobě a významu muzea.
Po prohlídce jsme šli k pomníku svatého Václava, na
němž jsou k vidění také sv. Anežka česká, sv. Ludmila,
sv. Vojtěch a sv. Prokop.
Prošli jsme celé Václavské náměstí a navštívili McDonald’s
v ulici Na Příkopě. Naše pražská vycházka byla
motivována dvěma státními svátky, které slavíme 28. září
a 28. října.

Výměna starých občanských průkazů
Barbora Benešová
30. listopadu 2008.
Pokud jste majitelem občanského
K výměně občanského průkazu musí mít
průkazu, který byl vydán v roce 2003
s sebou řádně vyplněnou "Žádost
a dříve, máte nejvyšší čas, abyste si
o vydání občanského průkazu", jednu
požádali o jeho výměnu.
fotografii (pasová fotografie) a starý
Na základě nařízení vlády byla stanovena
občanský průkaz.
lhůta pro výměnu občanských průkazů
Za výměnu občanského průkazu se
bez strojově čitelných údajů (typ knížka
v tomto případě nevybírá žádný správní
a karta růžové barvy) za občanské
poplatek.
průkazy se strojově čitelnými údaji, a to
Žádost o vydání občanského průkazu si
Tyto občanky přestanou
v následujících etapách: Občanské
platit od ledna příštího roku. můžete zažádat na Městském úřadě
průkazy vydané do 31. prosince 2003
v Černošicích a nebo na jejich pražské
musí být vyměněny nejpozději do 31. prosince 2008,
pobočce v ulici Podskalská 19, Praha 2. A nebo na
žádost o výměnu musí být předložena nejpozději
matrice ve Velkých přílepech.

Příspěvek do novin od Karla Vodolana...
Vážení spoluobčané, náhodou jsem zaslechl hovor několika žen,
které stály před mým rodinným domem a hovořily o tom, co
nového se dozvěděly z posledního čísla „Našich novin“.
Nadávaly na paní starostku, a to dost vulgárně, třeba jak to
vypadá v obci, že zdejší silnice a chodníky nestojí za nic, že
starostka jde na ruku přistěhovalcům a na místní lidi kašle. Mne
ale zajímalo to když jsem zaslechl jmeno své dcery Kamily
Karáskové, a to doslova „divím se, že starostka té Kamilce
zamítla odkoupit ten pozemek o rozloze pouhých 68 m2, vždyť
se tady v obci prodávají mnohem větší pozemky. Vždyť ona žije
sama, je to samoživitelka, stará se sama o barák, má to tam
hezky uklizené a upravené, vychovává dvě dospívající dcery a
navíc je to rok, co jí umřela máma, takže teď se stará ještě o
tátu, kterému pere, vaří a uklízí. Je to od nich ostuda, že jí tu
koupi zamítlli.“
Na základě toho, co jsem vyslechl, jsem se rozhodl toto napsat
do Našich Novin a seznámit s tímto občany.
Jedná se o odkup části obecního pozemku. Cesty, která vede na
pozemek pana Pálka, který je v současné době na prodej. Před
nějakou dobou, když se jednalo o nějaké stavbě na tomto
pozemku, tak hasiči nedoporučili, nebo dokonce zakázali, že se
zde nesmí jezdit, protože v případě požáru by zde neprojela
hasičská technika. Proto si pan Pálek udělal novou příjezdovou
cestu. Mé dceři přísluší k pozemku 0,80 metrů šíře této cesty
po celé délce jejího pozemku. Když si toto dcera oplotí, tak zde
neprojede ani osobní auto. Před mnoha desítkami let děda mé
zemřelé manželky, pan Ženíšek, postoupil ze své parcely oněch
0,80 m šíře na rozšíření této cesty, aby pan Ženíšek – sedlák
(jen shoda jmen), mohl, projeti na své pole, které se táhlo až
ke hřbitovu. Dnes jsou pole jednotlivé parcely u rodinných
domů.
V Našich novinách se píše, že nevyhověli, tedy zastupitelstvo a
paní starostka z důvodu nesouhlasu majitelů okolních
nemovitostí. Majitel pozemku, na který cesta vede s tímto
souhlasí a tímto jeho souhlasem ztrácí cesta svůj účel. Dále s
tím souhlasí paní Brejchová, která by si část pozemku koupila.
Kdo s tímto prodejem nesouhlasí je paní Bláhová, která s tímto
nemá nic společného. Potom s tím samozřejmě nesouhlasí pan
Duras, který tuto cestu používá k tomu, aby ráno vyhnal na
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pozemek pana Pálka ovce a kozy a večer, někdy již za tmy, je
zažene do stodoly. Ovce i kozy na této cestě nadělají, celý den
zde bečí a mečí, nemají zde dost potravy, někdy utečou a
pobíhají po obci. Nejhorší je to jejich bečení a mečení po celý
den. Navrhuji, aby si pan Duras odvezl kozy a ovce do Kralup,
kde bydlí, jak by ho asi sousedé slušně řečeno vypoklonkovali.
Jak je vidět slušní lidé to zde v obci pod tímto vedením nemají
jednoduché. Raději se vyhoví přistěhovalcům a lidem, kteří zde
nebydlí a tímto způsobem otravují místní občany.
Dále nedodělal OÚ dle plánku kanalizaci v délce asi 25 m, paní
starostka mé dceři navrhla, aby někdy v měsíci červnu si
napsala žádost o odprodej těch 68 m2 a na vlastní náklady si
nechala dodělat kanalizaci na tomto obecním pozemku. Žádost
ležela na OÚ od června a až 23. září se rozhodlo a to velice
rychle žádost zamítnout.
Žádost byla zamítnuta i přesto, že si dcera dodělala kanalizaci
na vlastní náklady. Rozhodlo se bez znalosti prostředí a věci a
nebyl o to zájem, nebo v tom byl něčí zájem, aby byla žádost
odmítnuta.
Paní starostka má jiné zájmy, například se jedná nebo spíše
cestu u domu obecního zastupitele pana Satrapy, dříve zde
bydlel pan Rezler. Má zájem převést cestu do jeho vlastnictví.
Jeho manželka si ztěžuje, že zeď u jejich pozemku, je ve
špatném stavu, že má obavu o své děti, aby se zde nezranily.
Zeď patří k jejich pozemku, tak by si ji měli opravit sami. Ale
paní starostka to chce udělat tak, že zeď je jako OÚ a že ten na
opravu nemá peníze, takže by si pan Satrapa jako zeď opravil
na vlastní náklady a cesta u jejich domu by bezúplatně byla
převedena do jeho vlastnictví. Jestlipak pan Satrapa také
potřeboval souhlas okolních sousedů? Na rozdíl od cesty, kterou
chtěla dcera řádně koupit a zaplatit a mimo jiné na vlastní
náklady nechala dodělat kanalizaci, u pana Satrapy chodí denně
plno lidí a ještě by se pozemek převedl bezúplatně.
Vážení občané, jak je vidět tady v Holubicích, všichni jsme si
rovni, ale někteří jsou si rovnější!
S pozdravem,
Karel Vodolan

Kaleidoskop z Holubic a Kozince
Vyprávění 31.
Že byl náš praporečník poctivý člověk, měl ho snad i
Pánbíček rád. Vostuda mu nedala ani spát. „Ztracená
rukavice – to neodpustí ani kněz, natož náš podpůrný
spolek.“
„Táto, to nic. Jak se rozední, hned ji půjdu hledat,“
utěšovala maminka. Jak se ráno rozbřesklo, šla. Došla až
k Holubicům, ale nenašla nic. V tejdnu byla schůze
spolku a jednalo se o ztracený rukavici a bylo navrženo,
že bude zbavenej praporečnictví. Tatínek v neděli sám šel
hledat taky se poptával. Přišel do Holubic k Pokornejm:
„Pantáto nezapomněl sem tady v neděli rukavici?“
„Zapomněl, Poláčku. Pajmámo,“ volá. „Pan Poláček je
tady pro tu rukavici!“ Pajmáma rukavici přinesla, tatínek
ji začal líbat: „Ty si moje spása, ty si mě vysvobodila.“
Dal si jednu, dvě – no, dal si jich víc. Vono sedum hodin,
vono vosum hodin, maminko furt až U topůlku, kouká k
Holubicům, kdy táta vystrčí hlavu. „ Ani nezamknu, musí
přijít každou chvíli. A teď za tmy z Holubic, dyby někde
upad, je tam sám!“ Jen si připomněla přísloví: „S psotou
zle, a bez ní eště hůř. Vy si nedovedete představit život
bez táty!“
Najednou Aport štěkal, aportoval. A tatínek hned za
dveřma: „Krucinál, nepleť se mi pod nohama, dyť se
nemužu dostat do dveřích!“ Maminka skočila, rozsvítila
lampu, vodevřela dveře a vidí; tatínek se hrabe do
kvelbu. „Ty zas deš zřízenej!“ „Mámo ta radost! Výtah z
kapsy rukavici, začal s ní mamince mávat nad hlavou:
„Mámo vidíš? Poklad! Já budu praporečníkem dál! Děti
stávat, notak Nando, Kadlo, Růženo, Pepiku tleskejte
radostí, že tata našel rukavici. „Děti, táta našel rukavici!“
„Tak a děte spát.“ Tatínek se nemoh dočkat neděle. Hned
po vobědě řekl Válkovum. Přišel tam „Vy srabochové, vy
ste mě vzali praporečnictví, že sem ztratil rukavici?
Abyste věděli, tady je! A praporečnikem budu dál!“ Tak
mu to praporečnictví nechali, protože byl zakládajícím
členem.

Teta Hnátkovic jezdila často do Prahy. Přivážela zboží, z
Dlouhý ulice, vod židuch – takový lacinější, z vejkladu
vybledlý. Roznášela to v nůši po vsích: zástěru, na šaty,
plátěný zboží, někdy i soukenný. Jeden den šla na
Kozinec, druhej den do Holubic, třetí do Votvovic, pak na
Hol, do Kovár. A v tý nůši nosila taky všechny klepy, co
kde vařily, kde kdo a s kým – znáte to. Dyž některá holka
hledala službu dala Hnátkový zlatku a ta ji někde ve
statku dohodila. Informovala i jak to chodí v tom spolku,
kdo všechno tam je. Za trošku polivky nemuseli kupovat
ani noviny. Na drbech u ní některý ženský vydržely celý
hodiny. Teta měla dva syny. Jeden byl kamenik na
Mělníku, u toho se učil Tonik Zápotockejch. Druhej syn
byl sochařem. Ten měl dílnu v Praze; dělal kříže, sochy –
byl velkej pán. Někdy za políbení ruky nám dal grejcar,
maminka hned koupila luj vopražila v něm krupici a
udělala nám polivku.
V listopadu mi bylo dvanáct a v dubnu se dostávala úleva
ze školy. To sme se museli dobře učit, abychom jí
dostaly. Pan řídící mě dával za vzor: „Podívejte se,
Poláčková už pude sloužit!“ Měla sem smluvíno, že budu
pást dobytek u Houdků v Kovárech. Ráno šestnáctýho
dubna sem šla do služby, měla sem svý hadřiky svázaný
v černým uzlíčku.
Maminka mi napomínala: „Kadlo, nic tam neukradni, ať
nám neuděláš vostudu!“ Já bečela, maminka bečela.
Přišla sem tam, pajmáma povídá: „Počkej až přídou z
pole! V poledne přišel pantáta z volákem a děvečka.
Pantáta mě přivítal, podal mi ruku. Šla sem s nima a
poprvé k vobědu. Jedlo se společně z mísy. U Houdků
byla hospoda, pantáta vodbíhal točit pivo. Vodpoledne
sem šla na ligrus (krmivo). V neděli sem šla domu a
nesla buchtu s povidlama a placku. Za práci sem měsíčně
měla jednu zlatku, tak sem si vydělala na nový šaty. Brzy
sem se skamarádila s Houdkovic dcerama a těšila se, že
až vystoupnu ze školy, pudu do Kovár znovu. A taky sem
šla. V zimě se mlátilo ve stodole – cepama. V pěti. Já
přihrabovala, cep byl na mě těžkej. Ráno byla k snídani
česnečka, v devět hodin sme dostali krajíček chleba a
trochu kafe. Po vobědě se mlátilo až do večera, pak se
šlo krmit dobytek. Vod Houdků sem šla na Novej rok
pryč, protože potřebovali pasačku zas až na léto.
Odešla sem k maminčinýmu bratrovi až k Bílině jako
pomocnice. Poslal mě strejček vybírat uhlí na haldy. Tam
rostlo plno Šípkovejch růží – ty mi připomínaly haldu ze
škváry u Votvoský sklárny. Brzy sem vodešla k
řeznikovum. Dali mi najist, a já si mimo službu hrála s
jejich klučikem, ale mluvili jen německy, já jim
nerozumněla a tak sem ráno vodjela s pláčem domu.
Bylo mi patnáct let. Maminka řekla: „Doma bejt
nemužeš.“ - Příště k Varhanikum na Hol za školou života!
M. Sedlář
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