MĚSÍČNÍK

OBCE

HOLUBICE - KOZINEC

Web: www.holubicekozinec.cz
E-mail: starosta@holubicekozinec.cz

PRÁZDNINOVÉ PRANOSTIKY:
Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.
Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.
Co srpen neuvaří, to už září nedosmaží.
Když pálí srpen,bude pálit i víno.

ROČNÍK III.

•

ČERVENEC – SRPEN 2007

ČÍSLO 20

PRÁZDNINY 2007

Co je nejkrásnější na škole? No přece prázdniny! A my všem školáčkům, školákům i studentům přejeme jejich co nejlepší prožití,
léto plné krásných zážitků, bez úrazů či nemocí. A pochopitelně i co nejpřívětivější počasí. Dospělým pak přejeme příjemnou
dovolenou i dny pracovní, rodičům a prarodičům co nejméně starostí s prázdninovými ratolestmi. Zároveň se i nakrátko loučíme,
neboť v době prázdnin se odmlčí i Naše noviny, přivítáme se zase počátkem září.
Krásné a pohodové prázdniny přeje zastupitelstvo a členové redakční rady Našich novin.

SPOLEČENSKÁ

KRONIKA

ŽIVOTNÍ JUBILEUM V MĚSÍCI ČERVNU OSLAVILI:

PROCHÁZKA ANTONÍN 81 LET
LÍZNEROVÁ VĚRA 65 LET
KREJŽÍKOVÁ RŮŽENA 81 LET
BLAHOPŘEJEME NAŠIM SPOLUOBČANŮM, KTEŘÍ SE DOŽÍVAJÍ V MĚŠÍCI ČERVNU VÝZNAMNÝCH ŽIVOTNÍCH JUBILEÍ.
PŘEJEME JIM HODNĚ ZDRAVÍ, RADOSTI A CO NEJVÍCE SPOKOJENOSTI.

KULTURNÍ

OKÉNKO

VE ČTVRTEK 5.7.2007 POŘÁDÁ TJ SOKOL HOLUBICE NA LETNÍM PARKETU OD 13:00 „SPORTOVNÍ
DĚTI“. PŘIPRAVENY JSOU RŮZNÉ SOUTĚŽE O ZAJÍMAVÉ CENY. VŠICHNI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI.

DEN PRO

LÉTO V HOLUBICÍCH : PROGRAM LETNÍHO PARKETU U HŘIŠTĚ
30.6.2007

OD

20:00

TYP

1.9.2007

OD

20:00

TYP

ROCK
ROCK

INFORMACE
•

HOLUBICE

MAJÍ VLASTNÍ TURISTICKOU ZNÁMKU

Nejen velké a finančně náročné akce jako budování kanalizace, vodovodu či oprava silnic slouží k zlepšení života v obci. Mezi
ty zdánlivě malé, které pomohou obec
zviditelnit, zatraktivnit pro turisty či podpořit
patriotismus místních, patří například
loňské udělení praporu a znaku obci. Letos v květnu
se zase Holubice staly součástí systému
turistických známkových míst. Číslované známky
označují
historicky,
geograficky
či
kulturně významné body Česka, které jsou
turisticky atraktivní. Slouží tedy i jako
doporučení k výletním cílům. Jsou nejen vkusným
suvenýrem a "potvrzením" o dosažení
místa, ale i předmětem zájmu sběratelů.
V současnosti mapa známkových míst
obsahuje asi 1500 lokalit, Holubice mají pořadové
číslo 1438. Známky mají podobu dřevěné
plakety s vypáleným motivem místa, v případě
Holubic kostela Narození Panny Marie. Lze
je koupit pouze v místě, ke kterému se vztahují,
v Holubicích na obecním úřadě, a to za
jednotnou cenu 25 korun. Další informace o
známkách, včetně seznamu míst a mapy, je možné najít na internetových stránkách www.turisticke-znamky.cz.
•

ČTENÁŘSKÁ

SOUTĚŽ

Správnou odpovědí na minulou soutěžní otázku z Kaleidoskopu je: „Pamětní deska obětem náletu je umístěna na zdi
Kralupského kostela“. Jediným výhercem se stal pan Václav Fassmann z Kralup nad Vltavou. Výherci gratulujeme
•
INFORMACE

Z

MATEŘSKÉ

ŠKOLY

HOLUBICE

Zatímco „velký“ dětský den, který již tradičně pořádají kozinečtí hasiči spolu s obecním úřadem, se letos konal v sobotu
2. června, děti z mateřské školky si užily i o den dříve. Učitelky s maminkami pro ně v pátek 1. června připravily zábavné
dopoledne. Děti hledaly (a našly) poklad, soutěžily, opékaly buřty a dostaly velkou medaili. I v předchozím měsíci květnu měly
děti ze školky několik nevšedních zážitků. Mimo jiné navštívily pražskou ZOO či ukázku výcviku policejních psů v Klánovicích.

•

ZÁKLADNÍ

UMĚLECKÁ ŠKOLA V HOLUBICÍCH

Základní umělecká škola Libčice nad Vltavou zamýšlí od nového školního roku 2007/2008 v prostorách základní školy v
Holubicích otevřít v případě dostatečného zájmu uchazečů výuku hry na tyto hudební nástroje: housle, kytaru, klavír a

zobcovou flétnu...
Podmínkou přijetí je dovršení pěti let věku u přípravného studia ( vhodné pro žáky MŠ ), dovršení sedmi let u studia 1. stupně
(žáci ZŠ) a prokázání předpokladů ke studiu formou přijímacích talentových zkoušek...Dále nabízíme za obdobných podmínek i
možnost výuky v tanečním oboru (minimální počet 5 žáků ve třídě ).
Výuku žáků hradí stát, prostředky za provoz školy hradí zákonní zástupci žáka a činí 600,- až 1500,- Kč za pololetí (dle oborů)
Přihlášky a podrobnější informace najdete u starostky obce p. Ježkové nebo na telefonních číslech 233 930 574 či 736
600 358
Na shledanou se těší Luboš Harazin, ředitel školy
•

ZPRÁVY

ODDÍLU KOPANÉ

V měsíci červnu sehrála mužstva Holubic tyto zápasy:
A-MUŽSTVO:
HOLUBICE : RUDNÁ
1 : 2
ÚHONICE : HOLUBICE
5 : 3
HOLUBICE : ZLATNÍKY
4 : 1
A mužstvo skončilo na 12. místě ze 14 možných umístění a sestupuje do 3.třídy
DOROST:
HOLUBICE : DOLANY
4 : 2
Dorost skončil na 5. místě z 9 týmů
ŽÁCI:

HOLUBICE : DOBŘÍČ
5 : 8
LIBČICE : HOLUBICE
13 : 0
HOLUBICE : JENEČ
1 : 5
Žáci skončili na 7. místě z 8 týmů
František Mareš
TJ Sokol Holubice

•

SPORTOVCI

MAJÍ LEPŠÍ ZÁZEMÍ, NOVOTOU ZÁŘÍ I PÓDIUM

Sportovní areál holubického Sokola je zase o něco krásnější. Vedle šaten totiž vyrostlo nové sociální zázemí, tedy sprchy a
toalety. Novotou září i přilehlé pódium, včetně pohledného dřevěného zastřešení. Přičinili se o to především členové Sokola za
vydatné pomoci místních podnikatelů. V období od září 2006 do letošního června zde dobrovolníci bezplatně odpracovali 785
hodin. Vzniklo tak dílo v hodnotě 350.000 korun, přičemž 110.000 tvořila dotace z Fondu sportu a volného času Středočeského
kraje, deseti tisíci přispěl i obecní úřad. Členům Sokola, z nichž někteří práci v areálu obětovali doslova každou volnou chvilku, i
firmám Hoffman a synové, Stránský Miroslav, Česká zemědělská farma Miller a Konstruktiva Konsit Praha, patří uznání a veliké
poděkování.

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Holubice ze dne 19.6.2007
Přítomni: Ježková
Omluveni:
Hosté:
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.

E., Mgr.Mejzr, Ing Miller, Satrapa P., Pilecká M.,
Doubek J., Šrámek O., Šulc A.,
p.Místková, p.Zemanová, p.Pešková, p.Denk
1) Zahájení a schválení programu
2) Určení ověřovatelů a zapisovatele
3) Projednání obsahu smlouvy s p.Adamčíkem
4) Stav realizace MŠ v lokalitě Holubí háj
5) Využití pozemků p.Čonky v zastavěném území v k.ú. Kozinec
6) Spolupráce s městem Libčice nad Vltavou
7) Rozvoj obce
8) Schválení obecně závazných vyhlášek
9) Seznámení s dodatkem č.2 ke smlouvě o dílo č. 36/06 (Fisa)
10) Příprava na kolaudaci objektu nový OÚ (Jednota)
11) Projednání možného vytápění v KD Holubice
12) Kolaudace dílčí části kanalizace v obci
13) Zprávy finančního výboru ve věci rozpočtu obce
14) Koňské stezky
15) Projednání rozpočtu pro rok 2007 Dobrovolného svazku obcí ,,Od Okoře k Vltavě´´
16) Různé
17) Usnesení a závěr
Paní starostka zahájila zasedání a seznámila přítomné s programem
Ověřovatelé: Ing.Miller, Satrapa P., Zapisovatel: Pilecká M.,
Zastupitelé souhlasí s návrhem (obsahem) smlouvy s p.Adamčíkem
Zastupitelstvo nesouhlasí s návrhem HI umístit do půdního prostoru budoucí MŠ bytové jednotky a současně vyzývá investora
k předložení rozpočtu a popřípadě hledání jiných zdrojů na dobudování MŠ.
Zastupitelé nesouhlasí s investorským návrhem p.Čonky,který bude stavbu konkretizovat a zároveň vyzve i investory Holubího háje i
pana Čonku k dalšímu vyjednávání
Zastupitelé souhlasí se spoluprací s městem Libčice nad Vltavou a to s tím,že připravíme společný projekt na zkušební provoz
knihovny a dále zřízení LŠU v budově ZŠ .
Zastupitelé sestavili návrh rozvoje obce,přiřadili priority k jednotlivým investičním akcím,které nabízí k veřejné diskuzi v Našich
novinách.Tímto krokem plní Sdružení nezávislých kandidátů v souladu s volebním programem.
Probíhá právní rozbor obecně závazných vyhlášek,se kterým obecní zastupitelé souhlasí.
Zastupitelé souhlasí s dodatkem č.2 ke smlouvě o dílo č.36/06.Termín plnění –Termín dokončení I.etapy se prodlužuje do 30.10.2007,z
důvodů změny třídy těžitelnosti na třídu 7. Ostatní ustanovení smlouvy č 36/06 ze dne 5.7.2006 se nemění a zůstávají v platnosti.
Bude zahájeno kolaudační řízení objektu nový obecní úřad (Jednota) v tomto vyjednávání je pověřen pan stavitel Zajdl na stavebním
úřadu Velké Přílepy . Datum kolaudace 31.7.2007.
Projednání možného vytápění v objektu KD Holubice přesunuto na čtvrtek 21.6. 2007. Zastupitelé souhlasí.Byla poskytnuta dotace
20.000 Kč na cvičební prvky do tělocvičny z Fondu pro rozvoj sportu a volného času Středočeského kraje.
Kolaudační rozhodnutí.
Kanalizace v obci Holubice,kat.území Holubice , I. část dílčí kolaudace stavby.
Nabývá právní moci dne 30.5.2007 , povolením trvalému užívání splaškové kanalizace (1. a 2. ulice na Čapáku)
Zápis z 2. jednání finančního výboru ze dne 28.5. 2007
Obecní zastupitelé schvalují navrhované změny v rozpočtu doporučené finančním výborem. Jedná se o tyto změny
Příjmy: paragraf 0000 položka 4213
paragraf 5512 položka 3121
Výdaje: paragraf 3113 položka 5019
paragraf 6171 položka 6124
Zastupitelé byli seznámeni s možnou variantou koňských stezek s tím,že se k tomu vyjádří až po projednání s jednotlivými majiteli
stájí.
Obecní zastupitelé souhlasí s rozpočtem pro rok 2007 Dobrovolného svazku obcí ,,Od Okoře k Vltavě´´
Různé:
a) Částka ve výši 4.000 Kč z výdělku Bakusu bude použita na kulturní a společenské akce v obci
b) Zastupitelé souhlasí s žádostí paní Procházkové,Kozinec č.p. 3 na prořezání stromu z důvodu poškozování střešní krytiny
c) Žádost manželů Sodomkových,v lokalitě p.Čonky, ve věci odstranění stromu,bude prověřena v místním šetření
d) Žádost p.Helebranta,Kozinec č.p.43 na výměnu oken-vyhovuje se
e) Obec nesouhlasí s podpisem prohlášení,že se vzdává předkupního práva na uvedené pozemky,užívané obcí(pod objektem
nový OÚ a pod autobusovou zastávkou),s tím že nového majitele uvedených pozemků vyzve OÚ k jednání.

Ověřili: Ing. Miller, P.Satrapa
Zapsala: M.Pilecká
Opis: N.Málková
Vyvěšeno dne

25.6. 2007

Sejmuto dne

9.7. 2007

Kino Vltava Kralupy – ČERVENEC 2007

1.
ne

náměstí Jaroslava Seiferta 706, 278 80 Kralupy nad Vltavou 2, tel. 315 727 827, fax. 315 723 664, , www.kralupy.cz/kino
pokladna kina otevřena vždy 1,5 hod. před začátkem představení, tel. 315 726 101
20.00
NORBIT
USA, 102 min., T, 15, 80,- Kč
Eddie Murény se ve své nové komedii předvede coby nesmělý mladík, který si má brát cosi jménem
Rasputia, přitom ale touží po ženě svých snů.

2.-4.
po-st

20.00

5.-7.
čt-so

20.00

8.-9.
ne-po

20.00

10.-11
út-st

20.00

RENESANCE
RENAISSANCE, Francie/Velká Británie, 106 min., ŠÚP, T, 12, 80,- Kč
Černobílý animovaný sci-fi thriller, v němž hrdina s náturou 007 pátrá po unesené ženě ve službách
mocného kosmetického koncernu.

12.-15
čt-ne

17.30

TERKEL MÁ PROBLÉM
TERKEL I KNIBE, Dánsko, 81 min., D, 12, 80,- Kč
Tekel nepatří ve škole k oblíbeným, ale ať dělá cokoli, situace se jenom horší… Dánská animovaná komedie
v duchu South Parku.
TAJNOSTI
ČR/Slovensko, 96 min., 80,- Kč
Pětačtyřicetiletá Julie se rozhodne koupit piano a v putování za jeho získáním prožije den, který jí změní
život. Hlavní role v komorním dramatu Alice Neklid vytvořily Iva Bittová a Karel Roden.
PŘEDTUCHA
PREMONITION,USA, 97 min., ŠÚP, T, 12, 80,- Kč
Sandra Bullock se znovu pustila na tenký led příběhem ženy, jíž osud nabídl vizi budoucnosti a s ní i
možnost ji změnit. Nechá její Linda svého muže zemřít?

20.00

16.-17.
po-út

20.00

18.
st

20.00

19.-23.
čt-po

20.00

24.
út

20.00

25.-26.
st-čt

27.-29.
pá-ne

30.7.-12.8.
po-ne

20.00

DIVOČÁCI
WILD HOGS, USA, 100 min., ŠÚP, T, 80,- Kč
Zmoženi depresí každodennosti na předměstí se čtyři taťkové John Travolta, Tim Allen, Martin Lawrence
a William H. Macy vypraví do světa. S potěšením si přitom hrají na motorkáře.
VRATNÉ LAHVE
ČR, 95 min., 80,- Kč
Učitel Tkaloun alias Zdeněk Svěrák odešel do důchodu, ale nehodlá zahálet. Hořkou komedii o stáří natočil
jeho syn Jan. Dále hrají: Daniela Kolářová, Nela Boudová, Tatina Vilhelmová, Pavel Landovský, Jan Budař,
Jiří Macháček, Ondřej Vetchý….
ČERNÁ KNIHA
ZWARTBOEK, Holandsko/Belgie, 146 min., ŠÚP, T, 15, 80,- Kč
Po šesti letech se Paul Verhoeven vrátil k režii a to v rodném Holandsku, kde příběhem z 2.sv.války
zúčtoval s národním svědomím.

ZÁPISKY O SKANDÁLU
NOTES ON A SCANDAL, Velká Británie/USA, 92 min., T, 15, 80,- Kč
Judi Dench a Cate Blanchett v dramatu podivného přátelství, zrozeného ze samoty a poznamenaného
sexuálním skandálem.
SHREK TŘETÍ
SHREK THE THIRD, USA, 93 min., T, 80,- Kč
Animovaný zelený zlobr z bažiny znovu útočí na divácké bránice. A chybět u toho nesmí ani Kocour
v botách!
TAXI 4
Francie, 91 min., ŠÚP, T, 12, 70,- Kč
Gérard Krawczyk projevuje neobyčejnou výdrž a znovu nám servíruje marseilleské trvalky: zručného
taxikáře Daniela i pomalejšího policajta Emiliina.
HORŠÍ UŽ TO NEBUDE
STRANGER THAN FICTION, USA, 113 min., T, 12, 70,- Kč
Will Ferrell vede v romantické komedii velenutný život, dokud nezjistí, že jeho život se stal předmětem
románu záhadné spisovatelky, který končí smrtí.
VELKEJ BIJÁK
EPIC MOVIE, USA, 85min., T, 12, 80,- Kč
Parodie Jasona Friedberga a Aarona Seltzera si dle názvu bere na mušku velkolepé epické podívané. Ale
nemylte se, těm dvěma se hodí všechno.
KINO NEHRAJE

PŘIPRAVUJEME NA SRPEN 2007: Harry Potter a Fénixův řád, Simpsonovi ve filmu, Smrtonosná past 4.0, Jednotka příliš rychlého
nasazení, Hostel 2,

„DĚTSKÝ

•

OCHOTNICKÝ

DEN

2007“

SPOLEK

Dne 14. června 2007 se v restauraci ,,U hřiště´´ v Holubicích ,konalo setkání bývalých členů ochotnického divadelního spolku,
který nese název po vnučce našeho významného rodáka pana Jana Kittla – Emě Destinové, světově proslulé pěvkyni.
Bylo to milé setkání, na které mnozí velmi čekali.Vždyť všichni jsou již v důchodovém věku a neviděli se se svými kamarády
mnohdy desítky let.A tak bylo o čem povídat,že se odpoledne vydařilo svědčí ta skutečnost, že mnozí vyjádřili přání,abychom se
za rok opět sešli.Přestože celá akce měla být hrazena pouze z kapes účastníků,nečekaně mile nám nabídla sponzorování dodáním
zákusků podnikatelka paní Dáša
Němcová,dcera
jedné
z našich
členek paní Hany Benešové,za což
jí děkujeme.
Celé setkání připravila paní Eva
Šárová spolu s panem Petrem
Klinou.Všichni účastníci si kromě
pocitu
z příjemně
stráveného
odpoledne,odnesli i společné foto.

Na první fotografii vidíte jak se
více než 50 ti lety. Fotografie
v Chumberku.
Zleva:p.Ježek, Chrdle Fr.,Vorm V.,
Helebrant , Hynek K., Ženíšek

dělala kanalizace v naší obcí před
byla pořízena před Křížovými a
Huja K.,Pazourek Vl., Helebrant K.,
Ant.

KOUTEK

PRO NEJMENŠÍ

KALEIDOSKOP

Z

HOLUBIC

A

KOZINCE
Vyprávění 18

Dnes: Na návštěvě vlastenecko dobročinné obce baráčníků „Rusavka“ v Holubicích.
„Pověřen jsa valným seděním na počestné právo rychtářské, slibuji věrnost a službu obci baráčníků v Holubicích,
kde jsem volen.“
Tak zněl slavnostní slib prvního rychtáře holubického spolku v roce 1938, souseda Antonína Blína. V té době členy
spolku byli pouze usedlí občané obce Holubic, nedaleko Prahy. Vlastenecko dobročinná obec baráčníků s názvem „Rusavka“,
což jest hluboké údolí a bývalá obec Kozinec, poblíž starobylého hradiště blíže k Holubicům. Organizace vznikla z původní
mateřské obce „Háj“ v Otvovicích. V roce 1937 vstoupil soused Antonín Blín s tetičkou Blínovou do spolku ve zmíněných
Otvovicích. Již v roce 1938 je následovalo dalších 62 sousedů a tetiček z Holubic. Tu vznikla myšlenka založit vlastní obec
baráčníků v Holubicích. Ta byla ustanovena 21.8.1938. Dnes oslovení představitelů funkcí ve výboru – konšelstvu, nám
připomíná časy dávno minulé, je to však dodnes udržovaná tradice spolku. Cílem a významem baráčníka v dřívějších
dobách, bylo zejména na venkově udržování staročeských tradic a podpůrné činnosti v době nouze člena spolku. Například
po požáru, úrazu, nemoci i úmrtí.
První zvolení konšelé byli občané Holubic. Pantatínkem – soused Antonín Helebrant, rychtářem – Antonín Blín,
místorychtářem – tetička Bohumila Fuxová, syndikem – Josef Fuxa, berním – Josef Kadlec, šafářem – Václav Kodet,
slídilové (kontroloři) – František Boudník, Karel Jednorožec, tajemníkem pohřebního odboru – Josef Sochor, poslíčkem –
Antonín Šulda, přísedícím – Antonín Rájek, František Zelenka, Václav Vendera a tetička Anna Zelenková. Členský
příspěvek činil měsíčně 50 haléřů. Členové spolku se na pořádaných staročeských bálech a vůbec všech slavnostech i
srazech nepřehlédnutelně vyjímali v pestrých, překrásně vyšívaných českých krojích, hrdi na svou příslušnost ke spolku
zvaného „BARÁČNÍK“.
Bylo by jen velkým přáním, aby mladá děvčata a chlapci staročeským krojem svou českou národnost dali najevo při
každé příležitosti – to bylo přání starších baráčníků již v roce 1939 a dnes v roce 2007 je toto přání mnohonásobně
aktuálnější. Toho však je možno dosáhnout jen vlastní výchovou a spoluprací se školami a kroužky pro děti a mládež,
zorganizovat přitažlivou zábavu a náplň činnosti, zdůraznit krásu lidového kroje. Pro zajímavost v roce 1978 konšelská
sezení byla zpestřena vystoupením TJ Sokol cvičením z gymnastiky, v dubnu byl realizován zájezd do divadla v Praze,
20.8. návštěva koncertu dechové hudby Kaučuk Kralupy, v říjnu v Kralupech – Sejdeme se při dechovce, v prosinci divadlo
v Libčičích – myslím, že není k tehdejší činnosti co dodat.
Veškerá činnost konšelstva je dobrovolná a bezplatná, honorovaná pouze uznáním a díkem za odvedenou práci pro
spolek. Většinou skromná pochvala a poplácání po rameni je nad jiné projevy váženosti. V dnešní době jsou finanční poměry
a veškerá činnost spolku zbavena politických povinností a úkolů. Baráčník přestal být „armádou spásy“, aby dával ze své
spolkové pokladny finanční dary pomalu komukoliv, nastala možnost odměnit tetičku či souseda za jeho práci pro spolek a
přispět i tak kde je jistota, že příspěvek bude zhodnocen v příštích letech a generacích. Možnosti jsou přepestré a není
nutností je tolik připomínat.
V roce 1966 holubický spolek přijal za své členy i občany ze sousední obce Tursko, tím celkový počet
registrovaných dosáhl 248 členů. Členský příspěvek měsíčně činí v průměru 5,00 – 6,00 Kč a to jednak výdajů a jednak
stupnice, ve které je člen hlášen – I., II., nebo I. i II. stupnici. Nadřízeným orgánem jest spolek v Kladně Kročehlavech,
na jeho sezení je konšelstvo Holubic pravidelně zváno. Členská základna je značně široká, členové jsou i z dalekého
Tachova a celého středočeského kraje.
Záleží jen na jednotlivcích, aby byli ochotni věnovat spolku alespoň část svého času a ti byli zachránci tak krásné
a bohulibé minulosti, doby našich předků, českého venkova. Že tomu tak v minulosti bylo, svědčí nezapomenutelná jména a
akce bohužel již nežijících tetiček a sousedů – holubických a turských občanů, členů dobročinné obce BARÁČNÍKŮ. S
omluvou všem ostatním i na ně nezapomínáme, v paměti je stále jméno a divadlo Oty Rájka, Ladislava Touše a dalších,
organizátora akcí Toníka Filipa staršího, pomocná ruka Vlasty Venderové, úsměv a vždy dobrá rada Mařenky Týmové a
přehlednout nelze optimistické zápisy v kronice spolku, tetičky Slavěny Helebrantové.
Konšelstvu i členům díky za práci pro rozkvět a život BARÁČNÍKA „RUSAVKA“ v Holubicích. Pro naše čtenáře čerpáno
ze spolkové kroniky a informací od členů konšelstva. Za: rychtářka Věra Křtěnová, tajemnice pohřebního odboru Emilie
Filipová a další.
Děkují NAŠE NOVINY
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STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE HOLUBICE KOZINEC NA OBDOBÍ 2007 – 2010
- návrh schválený zastupitelstvem dne 19.6. 2007
Vážení spoluobčané,
předkládám Vám jménem zastupitelstva obce k veřejnému připomínkování návrh plánu rozvoje obce Holubice a Kozinec pro
období 2007 – 2010. Plán rozvoje je důležitým dokumentem, který určuje směr obce v investičním rozvoji a řízení finančních zdrojů. Je
zásadním podkladem pro čerpání dotací z národních i evropských fondů. V období 2007 – 2013 České republice budou poskytnuty finanční
prostředky v řádu stovek miliard korun z Evropské unie, které může naše obec čerpat prostřednictvím operačních programů. Jak všichni víte, již
jsme čerpali a čerpáme dotace na výstavbu nového obecního úřadu, na výstavbu kanalizace, na opravu střechy rotundy, na opravu kulturního
domu, apod.Strategický plán rozvoje je v souladu s volebním programem sdružení nezávislých kandidátů „ŠANCE PRO OBEC“ a chceme tímto
dát jasný směr řízení obce v jejím zvelebování.
Pokládáme však za důležité vyvolat nad tímto plánem veřejnou diskusi.Proto máte příležitost v letních měsících červenec a
srpen napsat své náměty, nápady a připomínky, a předat je na obecní úřad nebo je zaslat na e-mailovou adresu
drahomir.mejzr@holubicekozinec.cz.
Plán stanovuje co se bude realizovat (akce), v jakých dílčích etapách, v jakém pořadí či s jakou důležitostí (priorita) a kdy. Na Vaše
náměty se těšíme a budou projednány spolu s čistopisem Strategického plánu rozvoje obce Holubice Kozinec na veřejném zasedání
zastupitelstva v září.
Přeji Vám krásné prožití letních prázdnin
Drahomír Mejzr , místostarosta obce
Akce „VODA A KANALIZACE“

Výstavba kanalizace
Rozšíření vodovodu
Kanalizační přípojky
Vodovodní přípojky - dokončení
Rozšíření ČOV
Priorita č. 1 Realizace 2006 - 2008
Akce „KOMUNIKACE“

Akce „NOVÁ VÝSTAVBA“

Komunikace
Zeleň

Změny územního plánu
Rozvojový plán obce
Smlouvy s investory

Osvětlení

Priorita č. 2 Realizace 2005 - 2007

Názvy ulic

Priorita č. 2 Realizace 2007 - 2010
Akce „ŠKOLA“

Akce „JEDNOTA“

Akce „VYTÁPĚNÍ“

Převzetí nové školky od HI

Dokončení nového obecního úřadu

Rekonstrukce školy

Výstavba sociálních bytů

Varianta plynofikace
Varianta centrální biomasná kotelna

Úprava prostranství před školou

Priorita č. 3 Realizace 2005 - 2008

Varianta výrobna biomasy a lokální kotle

Priorita č. 3 Realizace 2007 - 2010

Varianta obměny kotlů
Varianta tepelná čerpadla
Priorita č. 3 Realizace 2007 –
neurčeno

Akce „OBECNÍ POZEMKY“

Akce „SPORT“

Akce "DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST"

Zasíťování pozemků

Víceúčelové hřiště u ČOV

Veřejná doprava

Prodej pozemků

Výstavba dětského hřiště v Holubicích

Priorita č. 4 Realizace 2007 - 2009

Realizace dětského hřiště na Kozinci
Oprava kulturního domu
Koňské stezky

Obchvat
Priorita č. 4 Realizace 2006 neurčeno

Cyklotrasy
Převzetí víceúčelového sportoviště od HI
Priorita č. 4 Realizace 2006 – 2008
Akce „MIKROREGION“

Akce „CESTOVNÍ RUCH“

Činnost mikroregionu Okoř-Vltava

Informační a orientační systém

Přemyslovské střední Čechy

Turistické známky, propagace
Zvelebení církevních památek

Činnost mikroregionu České Toskánsko
Činnost mikroregionu Údolí Vltavy
Priorita č. 5 Realizace 2005 neurčeno

Cestovní ruch - poznávací trasy
Obnova fasád
Priorita č. 5 Realizace 2006 - 2010

Akce „ODPADY“

Akce „NÁDRŽ“

Sběrný dvůr a kontejnery
Realizace sběrného dvora
Priorita č. 6 Realizace neurčeno neurčeno

Realizace nádrže
Vyčištění kanálu a vybudování hrází
Oprava stavidla rybníka
Ochrana ČOV před vyplavením
Priorita č. 6 Realizace neurčeno neurčeno
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ZÁKLADNÍ

ŠKOLA

HOLUBICE

Vážení spoluobčané.
Ve chvíli,kdy budete číst tuto zprávu,bude už školní rok 2006/2007 minulostí a žáci i pracovníci školy a pedagogové si
budou užívat zasloužené dny školních prázdnin.Dovolte mi však malou rekapitulaci posledních událostí a pracovní náplně školy.
Učivo bylo ve všech třídách řádně probráno a procvičeno.Žáci si své vědomosti v jednotlivých předmětech upevnili při
závěrečném opakování.V plaveckém bazénu v Kralupech nad Vltavou jsme na konci měsíce května ukončili poslední lekce výcviku a
žáci po závěrečných soutěžích obdrželi svá ,,mokrá vysvědčení´´(od žabiček přes kapříky až k delfínům-to podle získaných
dovedností).Máme za sebou i oslavu Dne dětí,která v obou našich školních budovách proběhla samostatně-tak jak bylo dětem
příjemné.V Tursku si žáci společně s MŠ opékali ,,buřtíky´´,kdežto v Holubicích jsme zvolili ,, sladkou variantu oslavy se
slavnostním pohoštění´´.Nechyběly hry,vyprávění a pohádka. Dne 7.6.2007 jsme společně podnikli velmi pěkný školní výlet na
hrad Červený Újezd u Unhoště. Ač je hrad zde vybudovaný novostavbou (založen r.2001),působí na své návštěvníky
starobyle.Objekt je obklopen rozsáhlou zahradou s vodními jezírky,plnými leknínů,stulíků,ryb a travnatými plochami s rozmanitou
květenou a cizokrajnými i domácími dřevinami.Do tohoto prostředí je zasazen i skanzen historických vesnických staveb.Samotný
hrad je vybaven nástroji a náčiním,které se dříve na vsi používalo.
Na závěr chci popřát všem našim spoluobčanům,žákům i pracovníkům školy krásné a slunečné prázdniny,hodně klidu a pohody při
odpočinku.
Šulcová M.
•

VÝSLEDKY

SOUTĚŽE S PANEM

POPELOU

S radostí oznamujeme,že jsme se v soutěži s panem Popelou umístili na 2.místě.Všem,kteří nám se sběrem pomáhali, mnohokrát
děkujeme.ZŠ si sběrem starého papíru celkem vydělala 4.764 Kč.Sběr papíru probíhal po celý školní rok v Holubické škole pod
patronací OÚ Holubice a za přispění našich spoluobčanů. Z této částky byla financována doprava a pohoštění na školním výletě a
mimo jiné bude nakoupen výtvarný matriál pro práci v hodinách kreslení a pracovní činnosti,který bychom si jinak nemohli
dovolit.Kromě zmíněných finančních prostředků škola obdržela za 2.místo v soutěži i mnoho pěkných cen.Každý žák dostal
dárkový balíček s omalovánkami, pexesem, žvýkačkami, zápisníčkem, pokladničkou a tričkem.Vybavení školní tělocvičny obohatí
dva míče na kopanou,dvě sítě a dva volejbalové míče a dvě soupravy pro stolní tenis.Volný odpočinek žákům zpříjemní dvě
soupravy stolních,společenských her, domina a hrací karty s různými náměty.
Šulcová M.

