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SVATÁ KATEŘINA CHODÍ BÍLE ODĚNA.
KDYŽ O VŠECH SVATÝCH ZIMA NEMÁ MOCI, TAK
O SVATÉM MARTINĚ O PŮLNOCI.
DEN VŠECH SVATÝCH JE POSLEDNÍ, KTERÝ LÉTO
ZAHÁNÍ.
NA SVATÉHO ONDŘEJE MRUZ,CHYSTEJ SEDLÁČE
VŮZ.
SVATÉHO ONDŘEJE SLZICE,NAPLNÍ OVOCEM
TRUHLICE.

.
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Nad Holubice vzlétlo na třicet draků
Další z letošních novinek pořádaných v obci pro děti je již minulostí. První holubická drakiáda, která se konala v sobotu 20. října,
přilákala několik desítek dětí i dospělých. A jelikož bylo počasí náležitě „na draka“, foukal svěží vítr a vůbec vše bylo řádně
podzimní, tak se nad oranicí za obcí spokojeně vznášely téměř tři desítky draků. Z těch pak porota vybrala nejkrásnější, nejlépe
a nejvýše létající, nejmenší i ten nejméně ochotný létat a jejich dětští „krotitelé“ získali příslušné ceny. Ceny se nakonec dostaly
i na ostatní účastníky tohoto premiérového klání, a tak zavládla všeobecná spokojenost. Tu samozřejmě podpořil i ohýnek,
buřtíky, pečené brambory a horký čaj. Všem organizátorům srdečně děkujeme.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ

JUBILEUM V MĚSÍCI ŘÍJNU OSLAVILI:

ZITA JAROSLAV
HOUŠKA MIROSLAV
DOUBKOVÁ MARIE
DOUBKOVÁ JAROSLAVA
CAKLOVÁ OLGA
NOVÁK ANTONÍN
POLÁČKOVÁ HELENA

86 LET
60 LET
82 LET
75 LET
60 LET
60 LET
70 LET

Blahopřejeme našim spoluobčanům , kteří se dožili v měsíci říjnu významných životních jubileí. Přejeme
jim hodně zdraví, radosti a co nejvíce spokojenosti.

KULTURNÍ OKÉNKO
Setkání s důchodci,které se koná dne 17.11.2007 od 15:00
V listopadu 17.11. od 15:00 se uskuteční setkání s důchodci v KD Holubice. Kromě vystoupení dětí ze ZŠ a
MŠ Holubice se mohou důchodci těšit na přednášku od Policie České republiky ohledně bezpečnosti,spojené
s problémy současné doby. Závěrem máme připravené drobné pohoštění a k poslechu a tanci zahraje kapela
pod taktovkou pana Blína. Těšíme se na Vaši účasti

INFORMACE
•

!!! Pozor !!!
Od 7.11.2007 bude každou první středu v měsíci probíhat zkouška sirén v obci v čase 12 hod. po dobu cca 1 min.

•

!!! Upozornění !!!
Občanské průkazy,vydané do roku 1998- je nutné vyměnit do konce roku 2007 !!!
Občanské průkazy vydané od roku 1999-2003 je nutné vyměnit do konce roku 2008 !!!
Občanské průkazy vydané od roku 2004 – jsou platné a nemusí se měnit !!!
Občanské průkazy si můžete nechat vyměnit na matrice ve Velkých Přílepech nebo na MěÚ Černošice
Podskalská 19,Praha 2
!!! Dodatek !!!
Občané narození do 31.12.1935 nemusí měnit občanské průkazy, pokud údaje v nich jsou správné,tzn.
rodinný stav,bydliště,rodné číslo a občanství České republiky
Občané narozeni od 1.1.1936 musí vyměnit občanské průkazy nejpozději do konce roku 2008

•

Podzimní bazárek
Milé (nejenom) maminky, zveme Vás na Podzimní bazárek,který se koná v sobotu 24.11.2007 od 13 hod. v KD
Holubice. Zde můžete výhodně prodat nebo naopak nakoupit použité oděvy (boty,hračky atd.)
Zápisné je 20 Kč, tuto (vybranou) částku později využijeme na společné akce našich dětí.
Srdečně Vás zveme

•

Okénko do knihovny
Dne 1.10.2007 byla zprovozněna po dlouhých letech nová Obecní knihovna, která se nachází ve velice příjemném
prostředí nově zrekonstruovaného Obecního úřadu Holubice.
K dnešnímu dni máme zaregistrováno 15 čtenářů a doufáme, že brzy přibudou další.
Registrační poplatek činí 10 Kč na osobu (dospělí i děti) po dobu 1 roku.
Za vypůjčení knih se neplatí.Čtenář je povinen knihu vrátit do 1 měsíce od zapůjčení.
Holubická knihovna spolupracuje se Státní vědeckou knihovnou Kladno, která nám půjčuje knihy ze svého fondu.
Jedná se o velice kvalitní literaturu pro děti i dospělé.Knihy se mění každé 3 měsíce až rok,podle zájmu čtenářů.
Regály knihovny již nezejí prázdnotou, plní je i místní občané
Obecní úřad děkuje všem občanům, kteří přispěly svými knihami do fondu nové obecní knihovny. Její regály se
utěšeně plní a tak první registrovaní čtenáři, kterých je již 15, budou mít z čeho vybírat.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 6.10.2007
Dne 6.10.2007 se uskutečnilo Vítání občánků v prostorách OÚ Holubice.
Přivítali jsme tyto malé občánky:
Sáru Ďuricovou,Adrianu Šlejmarovou,Jakuba Veselého, Julii Hattiovou, Karolínu Houdkovou, Barboru Chorváthovou a
Bereniku Janekovou

Porušení zákazu volného pobíhání psů se může prodražit
Stalo se již ne zrovna příjemnou tradicí, že obecní úřad upozorní na zákaz volného pobíhání psů, a mnozí to nerespektují….. Pes je
sice nejlepším přítelem člověka, avšak na veřejnosti by se měl pohybovat pouze v doprovodu svého páníčka či paničky. Jinak po
něm nejen zůstávají nehezké hromádky, ale jeho „chvilka svobody“ může mít i mnohem tragičtější následky. Bohužel ani v Česku
nejsou výjimkou případy napadení člověka volně pobíhajícími psem, a to i končící smrtí napadeného. Oběťmi jsou navíc často děti,
které ve své bezelstnosti mohou nehlídaného psa k útoku nevědomky vyprovokovat. Bez ohledu na to, zda je pes „hodný“, má rád
děti či podstoupil ten nejkvalitnější výcvik. Proto se obecní úřad rozhodl dojednat spolupráci s odchytnou stanicí, která na
upozornění OÚ či občanů přijede volně pobíhajícího psa odchytit. Nedbalý chovatel pak bude muset svého miláčka „vykoupit“
uhrazením nákladů odchytu a pobytu na stanici, při opakovaném prohřešku i pokutou.

Zastávka již nebude „klubem“, kde je vše dovoleno
K nešvarům v obci, na které stále častěji upozorňují občané, patří i hluk a nepořádek v okolí autobusové zastávky v Holubicích.
Ta se totiž stala vyhledávaným centrem „dostaveníček“ místních teenagerů, kteří se zde bohužel mnohdy nechovají zrovna jako
inteligentní lidé. Vandalství, hluk a hlasitá hudba v nočních hodinách, kouření v prostorách, kde je zákonem zakázáno, a další činy,
které se dají shrnout do pojmů rušení veřejného pořádku a nočního klidu, nehodlá obecní úřad tolerovat. Prostory jsou nyní
monitorovány kamerou bezpečnostního systému nové budovy OÚ a v případě nutnosti nebude radnice váhat zavolat policii. To by
ostatně měli učinit i občané, kteří tímto nešvarem zvláště po 22. hodině trpí. Stačí zavolat na příslušné obvodní oddělení Policie
ČR, to pro naše obce sídlí v Libčicích nad Vltavou a telefon je 233 930 788.
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Za znečišťování ovzduší hrozí velká pokuta, proč raději nepozvat kominíka?
Aby nebylo nešvarů, které jsme se rozhodli pranýřovat v tomto vydání Našich novin, málo, upozorňujeme, že stále jsou mezi námi
tací, kterým je zcela lhostejné, co vypouštějí ze svých topenišť sousedům do plic. Ani zde nehodlá obecní úřad pouze přihlížet,
naopak začne více využívat možností, které mu dává zákon o ochraně ovzduší. Ten mj. praví, že provozovatelé malých
stacionárních zdrojů znečištění jsou povinni „uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroje jen v souladu s podmínkami pro
provoz těchto zdrojů“ a „dodržovat přípustnou tmavost kouře a přípustnou míru obtěžování zápachem a neobtěžovat kouřem a
zápachem osoby ve svém okolí a obydlené oblasti“.
Zákon také umožňuje obecnímu úřadu uložit provozovateli malého stacionárního zdroje, tedy například kotle v rodinném domku,
pokutu ve výši od 500 do 150 000 Kč, pokud poruší některou ze zákonem vyjmenovaných povinností. Obsah paragrafů, které tyto
povinnosti popisují, by bohužel zabral celou stránku Našich novin, nicméně zákon č. 86/2002 Sb. je k nahlédnutí na OÚ. A jak se
pozná, kdo je oním znečišťovatelem? Stačí pozvat některou z autorizovaných firem, které provedou měření znečištění ovzduší a
určí viníka….
Jelikož je známou pravdou, že sankce by měla být až poslední z možných řešení, dojednal OÚ alespoň malou pomoc těm, kteří
chtějí něco pro zlepšení ovzduší v obci udělat, a to návštěvu kominíka. Zájemci, kteří se v průběhu listopadu přihlásí na OÚ, ušetří
za jeho dopravu a zaplatí tak pouze vlastní čištění komína, tedy asi 100 Kč.

Pracovní nabídka:
Společnost Acconta s.r.o. hledá muže/ženu na úklid sněhu (pouze chodníků),před nově postavenými bytovými domy v lokalitě
Holubí Háj,obec Kozinec.
Bližší informace na tel.č. 739 558 724

ZPRÁVY TJ SOKOL HOLUBICE

V měsíci říjnu jsme odehráli tyto zápasy:
Žáci:
Tuchoměřice : Holubice
Červený Újezd : Holubice
Jeneč : Holubice
Holubice : Horoměřice

9:2
2:2
3:1
2:3

Horoměřice : Holubice
Červený Újezd : Holubice
Libčice : Holubice
Holubice : Jinočany

0:6
4:2

Dorost:

A-mužstvo:
Kazín : Holubice
Holubice : Lety
Kosoř : Holubice
Holubice : Rudná

0:6
4:1

0:0
4:0
2:2
1:2
František Mareš
TJ Sokol Holubice
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ZPRÁVY ZŠ HOLUBICE

Nejprve bych rád poděkoval všem občanům Holubic, kteří starý papír
dávají škole do soutěže ve sběru této druhotné suroviny. I letos se pokusíme
získat v soutěži přední umístění spojené s finanční a věcnou odměnou. Za
získané prostředky bychom pořídili sportovní vybavení a další pomůcky pro
naše školáky.
Papír můžete kdykoliv dopravit do školy. Také můžete zatelefonovat a
my si papír odvezeme.

V září žáci školy začali využívat zrekonstruovaný sál kulturního domu v
Holubicích. Dvakrát týdně zde probíhají hodiny tělesné výchovy všech našich
tříd.

Vystoupení s živými dravci
Během září se v KD uskutečnilo též tradiční vystoupení s živými dravci. A toto
o něm napsali žáci třetí třídy:
Jak se nám líbilo vystoupení s dravci?
Mně se na vystoupení s dravci líbila mláďata sovy pálené, protože měla hebká
peříčka a byla bílá jako sníh.
Mně se líbil výr. Měl velké rozpětí křídel. Také se mi líbilo, jak letěl přes celý
sál. Výr se také líbil proto, že měl velké oranžové oči.
Kateřina obdivovala papouška. Byl pestrobarevný, měl velký zobák a sundával
holkám čelenky.
Sova pálená měla krásné kruhy kolem očí.
Zaujalo nás, že sova vidí lépe než lidé nejen v noci, ale i ve dne.

V pátek 19.10. navštívili žáci 4. a 5. třídy v pražském skandinávském domě pořad pro školy ke 100. výročí narození švédské
spisovatelky Astrid Lindgrenové. Pořad se konal pod záštitou švédského velvyslanectví. Děti se seznámily s tvorbou této
spisovatelky a s ilustracemi českých vydání jejích knih. Během pořadu žáci soutěžili a hráli hry inspirované dílem této autorky.
Do naší školní knihovny jsme si ten den pořídili přírůstek, knížku Astrid Lindgrenové „Karkulín je nejlepší“.

Mgr. Vít Šolle
ředitel ZŠ
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ZPRÁVY MŠ
PODZIM V MŠ
Jak všichni pozorujeme, tak letošní podzim poněkud rychle přechází do zimy.V září jsme s dětmi ještě využili každého
slunečného dne, abychom si mohli pohrát na dětském hřišti.Nyní chodíme s dětmi na procházky a pozorujeme jak rychle se nám
příroda mění.Listí už je skoro opadané i v lese se schovaly poslední houbičky, ale jako zázrakem jsme minulý týden při procházce
objevili při cestičce kvetoucí fialku.Bylo to opravdu těžké vysvětlit, že si s námi někdy příroda zahrává, protože všechny děti
vědí, že fialky kvetou až na jaře.
Podzimní dny si tedy ve školce zpestříme různorodými činnostmi- malujeme obrázky na okna, zpíváme podzimní písničky,
recitujeme básničky, zahrajeme si spoustu pěkných her a samozřejmě oslavujeme s dětmi jejich svátky a
narozeniny.Nezapomínáme ani na kulturní akce.Během září a října měly děti možnost shlédnout přehlídku dravců společně
s kamarády ze základní školy.Navštívili jsme divadelní představení v kině ve Velkých Přílepech,kde se děti setkaly s kamarády
z okolních MŠ.Další akcí bylo divadelní představení v Divadle Lampion na Kladně.Tady děti okusily pravou divadelní atmosféru,
kdy napjatě čekaly,až se rozhrne opona a začne pohádka.Z každého představení odjíždíme plni nových zážitků, o kterých si
potom v naší školce povídáme a někdy si i kreslíme a malujeme, co se nám nejvíce líbilo.
Naše Děti se také účastnili ,,Vítání občánků´´, které proběhlo již na ,,novém´´ obecním úřadě.Touto cestou bych ještě
chtěla poděkovat dětem i rodičům, kteří s námi přišli uvítat nově narozené děti.
V listopadu budou mít děti první veřejné vystoupení v tomto roce.Přijdou potěšit seniory,jejichž setkání proběhne
17.11.2007 v kulturním domě v Holubicích.Děti se na vystoupení velice těší a připravují také malé dárečky.
Co nás ještě čeká?
1. v listopadu proběhne fotografování dětí
2. navštívíme divadelní představení ve Velkých Přílepech
3. v prosinci pojedeme do divadla na Kladno a nesníme zapomenout na ,,Vánoční besídku´´, která se bude letos
poprvé konat v kulturním domě.
Chystáme se samozřejmě na nejpříjemnější období pro děti - na zimu,Vánoce a doufáme, že i na sníh, který je zdrojem
nejrůznějších dětských radovánek.
Přejeme všem jen to dobré a těšíme se na společná setkání.
Jarmila Dalíková a děti z MŠ
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ZPRÁVY SDH KOZINEC
20.10.2007 se členové SDH Kozinec zúčastnili druhé
části školení strojníků a velitelů. První teoretická část
byla absolvována již na jaře a tato druhá část se skládala z
praktických cvičení na vlastní technice a závěrečného testu.
Jednotlivé disciplíny obsahovaly: pořadová cvičení, hašení požáru v
domě, čerpání vody z řeky a její doprava na určené místo, autonehoda,
výron nebezpečných látek, ovládání nákladního vozidla a zápis zprávy o
požáru. Akce se zúčastnily dobrovolné jednotky z celého okresu
Praha-západ. Naši byli celkově hodnoceni jako průměrní, nicméně
zejména při hodnocení zásahu u autonehody byly vyhodnoceni jako
suverénně nejlepší a jejich zásah byl srovnán se zásahem profesionálů.
Aby se jen nechválilo, tak byly i slabší disciplíny, zejména sání vody,
kde za ne příliš nepovedeným výkonem částečně může selhání techniky.
Důležité ovšem je, že si všichni zúčastnění mohli vyzkoušet to, s čím
běžně do styku nepřijdou, či co běžně nepoužívají a v případě zásahu
by je to mohlo nepříjemně překvapit. I toto školení bylo jedním z
mnoha kroků potřebných ke splnění cíle našich dobrovolníků, a tím je
zařazení do JPO III, nejvyššího stupně dobrovolných hasičů. Přejme
jim, ať čas a snaha věnována všemi členy SDH Kozinec, bude oceněna
splněním tohoto jejich cíle.

V sobotu 6.10.2007 ve 20:20 hod byl vyhlášen výjezd hasičů do Holubic,
č.p. 93, kde byl ve studni spadlý pes. Naši dobrovolníci se samozřejmě
zúčastnili také a na místě byli společně s profesionály z Roztok. Po
prozkoumání nastalé situace a zhodnocení rizik, byla povolána záchranná
lezecká skupina hasičů z Kladna. Ta dorazila na místo asi za 15 minut.
Členové naší jednotky pomáhali se slaněním do studny i s vytažením ven.
Po zachránění byl pejsek ihned odvezen svou majitelkou na ošetření k
veterináři. Kozinečtí pak ještě pomohli se zabezpečením místa neštěstí a
po deváté večerní zásah ukončili. Varující je však příčina celé této
situace! Pracovníci firmy, provádějící stavební práce v okolí studny na
pozemku č.p.93, zabezpečili odkrytou studnu tak, že přes ni položili
starý koberec!!! Snad není třeba ani psát, co všechno se mohlo, díky
takovému lajdáctví, stát?
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Kino Vltava Kralupy – LISTOPAD 2007
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
1.-2.
20.00
OKAMŽIK ZLOMU ,FRACTURE, USA, 114 min., ŠÚP, T, 12, 80,- Kč
čt-pá
Anthony Hopkins zabil svou ženu. A přiznal se. Přesto mu to v thrilleru Gregoryho Hoblita
téměř projde …
3.-4.
17.30
SHREK TŘETÍ,SHREK THE THIRD, USA, 93 min., T, 80,- Kč
so-ne
Animovaný zelený zlobr z bažiny znovu útočí na divácké bránice. A chybět u toho nesmí ani
Kocour v botách!
20.00
SKANDÁL ,THE HOAX, USA, 115 min., T, 12, 80,- Kč
Příběh Clifforda Irvinga v podání Richarda Geara, kterému se v 70. letech téměř podařilo
vydat falešnou biografii Howarda Hughese.
5.
20.00
KLETBA ZLATÉHO KVĚTU,MAN CHENG JIN DAI HUANG JIN JAN, Čína/Hongkong, 114
po
min., ŠÚP, T, 15, 80,- Kč
Po Hrdinovi a Klanu létajících dýk přichází Zhang Yimou s ještě výpravnějším velkofilmem,
který má v sobě shakespearovskou osudovost, vypjatost a významovou mnohovrstevnost.
6.-8.
20.00
HVĚZDNÝ PRACH,STARDUST, USA/Velká Británie, 128 min., ŠÚP, D, 80,- Kč
út-čt
Ve výpravné fantasy putuje zamilovaný Tristan napříč čarovnou zemí při pátrání po padlé
hvězdě.
8.
čt

9.
pá

17.30

20.00
17.30
20.00

RATATOUILLE ,USA, 110 min., ŠÚP, D, 80,- Kč
Hlavním hrdinou nejoriginálnější komedie letošního léta je krysák Remy, který sní o tom, že se
stane vyhlášeným kuchařem v pařížské pětihvězdičkové restauraci.
HVĚZDNÝ PRACH
RATATOUILLE
KOŘENÍ ŽIVOTA,NO RESERVATIONS, USA, 105 min., ŠÚP, T, 12, 80,- Kč
Catherine Zeta-Jones coby výtečná kuchařka, ale chladná žena, nachází cestu ke své neteři i
k fešnému Aronu Eckhartovi.
KOŘENÍ ŽIVOTA

10.
so

20.00

11.-13.
ne-út

20.00

14.
st

20.00

15.-18.
čt-ne

20.00

19.
po

20.00

20.-21
út-st

20.00

22.-23.
čt-pá

20.00

KŘIŽOVATKA SMRTI 3,RUSH HOUR 3, USA, 91 min., ŠÚP, T, 12, 80,- Kč
Jackie Chan a Chris Tucker se v završení akčně komediální série střetávají s čínskou mafií.

24.-25.
so-ne

20.00

ZBOUCHNUTÁ,KNOCKED UP, USA, 129 min., T, 15, 80,- Kč
Setkali se náhodou, vůbec se k sobě nehodili, ovšem čekají spolu dítě. Jak tahle dvojice
v nenápadné komedii roku zareaguje?

26.-27.
po-út

20.00

29.
čt

20.00

30.-1.12.
pá-so

20.00

POSLEDNÍ VLAK,DER LETZTE ZUG, Německo/ČR, 125 min., T, 12, 80,- Kč
V roce 1943 nacisté rozhodli o likvidaci berlínských Židů. Pod záminkou evakuace před
bombardováním byly nicnetušící rodiny nastěhovány do dusných dobytčáků a odvezeny do
Osvětimi.
SICO – artkino,USA, 113 min., T, 12, 80,- Kč
Michael Moore držitel Oskara za Bowling for Columbie a Zlaté palmy za Fahrenheit 9/11 si ve
svém novém filmu bere na mušku americký zdravotnický systém.
TEN VEČER ,EVENING, USA, 118 min., ŠÚP, T, 12, 70,- Kč
Dávné tajemství tíží umírající Ann natolik, že se namísto ke svým dcerám obrací do minulosti,
aby získala rozhřešení…

PLANETA TEROR,GRINDHOUSE: PLANET TERROR, USA, 106 min., ŠÚP, T, 15, 80,- Kč
Jak se maloměstská spravedlnost vypořádá s invazí zombiů se dozvíme v Rodriguezově
„polovině“ grindhouse projektu.
INTERVIEW – artkino,USA/Nizozemsko, 84 min., T, 12, 80,- Kč
Steve Buscemi a Sienna Miller rozehrávají jako reportér a herečka celonoční rozhovor… Jde
při tom o informace, nebo o vítězství?
KRÁLOVSTVÍ ,THE KINGDOM, USA, 110 min., ŠÚP, T, 15, 80,- Kč
Jednotka elitních agentů se vydává do Saúdské Arábie, aby odhalila pachatele teroristických
útoků.
ALPHA DOG ,USA, 118 min., ŠÚP, T, 15, 80,- Kč
Skutečný příběh mladíka, který se ocitl na seznamu nejhledanějších zločinců FBI. A celé to
začalo „jen“ prodejem drog.
VÁŠEŇ A CIT ,BECOMING JANE, Velká Británie/USA, 120 min., ŠÚP, T, 12, 80,- Kč
Vášnivý milostný příběh o skutečném setkání mladé Jane Austenové a Toma Lefroye, který
pravděpodobně inspiroval její největší romány.
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Zápis
Z veřejného zasedání konaného dne 23.10.2007 na OÚ Holubice

Zastupitelstvo obce Holubice schválilo:
1.

zapisovatelem paní Evu Ježkovou

2. ověřovateli zápisu pana Antonína Šulce a pana Petra Satrapu
3. předložený návrh programu
4. dodatky č.3 a č.4 ke smlouvě o dílo č.36/06 mezi firmou FISA s.r.o. a obcí Holubice, kde předmětem
dodatku je oprava chyb uvedených v dodatku č. 1 a změny v rozsahu práce.Celková cena bude zachována ve
výši dodatku č.1 bod 3.1.A
5. návrh smlouvy s firmou 1.Dejvická spol.s.r.o.
6. knihovní řád Obecní knihovny
7. registrační poplatek knihovny ve výši 10 Kč
8. žádost manželů Helebrantových, Kozinec č.p. 43 o odprodeji pozemku č.p.st. 57/2 k.ú. Kozinec o výměře 34
m2 s tím, že veškeré náklady spojené s prodejem pozemku si hradí sám kupující.
9. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Holubice a společností Telefónica O2 na pozemku
parc.číslo 286/1 a 639/1 ve výši 10.000 Kč
10. podání žádosti na realizaci ,,Holubická rotunda ´´ z programu Fondu obnovy památek Středočeského kraje
a současně schvaluje spolufinancování dotace v roce 2008 s termínem realizace do konce roku 2008.
11. podání žádosti na realizaci ,,Dětské hřiště Kozinec´´ z Programu obnovy venkova,Grantu pro sport a volný
čas (pod patronací SK) a současně schvaluje spolufinancování dotace v roce 2008 s termínem realizace do
konce roku 2008
12. prodloužení Dodatku č.2 ke smlouvě č. GK/STE/11/06 Nadace ČEZ do konce roku 2007
13. uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi obcí Holubice a Základní uměleckou školou Libčice nad
Vltavou ve výši 400 Kč měsíčně
14. zákaz těžby dřeva v obecním lese Erz.OZ se usneslo, kdo bude přistižen při odcizování stromů v obecním
lese Erzu,bude pokutován částkou 5.000 Kč.Toto usnesení také platí na les v k.ú.Holubice
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1.

SÚ Velké Přílepy bylo vydáno stavební povolení na kanalizační a vodovodní přípojky na zbývající část obce
Holubice.Realizace přípojek
bude zahájena začátkem příštího týdne.Fisa na základě projektové
dokumentace přivede přípojky na hranici pozemku a tímto vzniká povinnost občanům 1.splátky- ta činí 50%
z celkové ceny tj. 6.000 Kč.Poplatek bude uhrazen v pokladně OÚ .Na vlastním pozemku si přípojku realizuje
každý sám. Dne 23.10. byly na určených místech vybrané starostkou obce a TDI provedeny Dynamické
penetrační zkoušky (sondy), kde bude zjištěna relativní míra zhutněné zeminy.Pochozí komise složená
starostkou obce a stavebním poradcem p.Zajdlem zjistila nedostatky spojené s realizací kanalizace.Tyto
nedostatky budou firmou Fisa odstraněny do konce října 2007.Obec je připravena realizovat nedotovanou
část prodloužené stoky A za spoluúčasti investorů z území ZV+SSM
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2. Vyhodnocení akce ,,Nový OÚ ´´ ke dni 22.10.2007
2004
2005

Nákup budovy
Rekonstrukce oken,bourání

2006
2007

Vnitřní instalace
Stavební a řemeslné práce

2007
2008

Vybavení a zařízení
Terénní úpravy a fasáda

Celkem náklady

6.749.889 Kč

Předpokládané
příspěvky:
Vlastní zdroje:

dotace

a

1.500.000 Kč
514.271 Kč z toho dotace
190.000 Kč
500.000 Kč
1.158.772 Kč z toho 1.158.772
zápočet za pozemky pod ČOV
1.500.000 Kč
1.576.846
Kč
z toho
předpokládaná
dotace
1.000.000 Kč

2.348.772 Kč

35 %

4.401.117 Kč

65 %

Celkem profinancováno

5.173.043 Kč

77 %

Čerpané dotace a příspěvky:
Vlastní zdroje:

1.348.772 Kč
3.824.271 Kč

26 %
74 %

Plán 2008- Výstavba sociálních bytů v případě získání dotace MMR
3. Ohlášení o údržbě a čištění lesa podané p.Martinem Veselým.OZ vydalo usnesení o postoupení pro
nepříslušnost příslušnému správnímu orgánu MěÚ Černošice,odboru životního protředí.
4. ohlášení stavby firmy Bromil s.r.o. na vybudování oplocení a výsadbu stromků.OZ vydalo usnesení o
postoupení pro nepříslušnost příslušnému správnímu orgánu SÚ Velké Přílepy
5. rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje , který rozhodl, že přestupkovou agendu bude za nás
zajišťovat MěÚ Roztoky a to s platností od 1.10.2007
6. hlášení trvalého stanoviště včelstev na k.ú. Holubice,Kozinec
OZ obce projednalo:
1.

vyjádření k žádosti o informace o výstavbě letiště ve Vodochodech.Krajský úřad SK prozatím neprojednával
na území letiště Vodochody žádný záměr a doporučuje se obrátit na MŽP, který je také příslušným
orgánem.

2. dne 8.11.2007 se koná mimořádné jednání na OÚ ve Velkých Přílepech ve věci posílení autobusové dopravy
s pravděpodobnou účinností od prosince tohoto roku.Jednání proběhne za účasti ČSAD MHD Kladno a.s. a
SK.
3. možné jednání ohledně členství Budečského spolku.OZ mají zájem se seznámit s plánovanými záměry.
4. zajistí se posypový materiál na riziková místa v obou obcích (příprava na zimu)
5. plnění smluv s investory v obci.Proběhla kontrola smluv uzavřených mezi investory a obcí o průběhu jejího
plnění.Závěrem bylo zjištěno, že smlouvy jsou zjištěny dle sjednaných podmínek
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Antarktida, červ, Daně, kabel,
karta, kategorie, klíče, losy,
nosdra, oleandr, parta, počet,
popis, povlak, silon, vosa
Po mořském srázu jdou dvě rajčata.
Náhle jedno sklouzne rozbije se o
skálu a spadne do vody. Druhé volá:
"
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babička, blbec, brouk, čokoláda, důkaz,
Filipika, kapuca, kiwi, kopí, guláž, guma,
holota, hormon, hračka, hrobař, hřebík,
Izrael, kluk, kolotoč, košíček, kukuřice,
kulma, Louny, mudrc, náfuka, Narnie,
nemocný, Niagara, nitro, opevnění, opice,
pařez, pecen, piáno, písmo, pomoc, potok,
racek, roztoč, točenka, Rusko, stopka,
vězení, vrkání, záběr, zrní, zubař
Jde hajný se psem k veterináři:
Když se vrátí domů, povídá ženě:
"Chudáček, celou cestu tak kňučel
jako by mi chtěl něco říct."
Žena se podívá na psa a pak povídá:
"Asi ti chtěl říct, že _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _!"
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KALEIDOSKOP Z HOLUBIC A KOZINCE

Vyprávění 21

V Debrně na rodném statku bez povšimnutí míjíme malou černou pamětní desku, kterou by nikdo v malé vesničce a
hlubokém údolí nikdy nehledal v Debrně a slavná osobnost?-né? A přece z desky se dozvíme, že zde v Nebrně a v tomto statku se
18.září 1836 narodil Josef Srp-Debrnov,hudební spisovatel a osobní přítel samotného světového hudebního spisovatele a
skladatele B.Smetany!
J.Srb-Debrnov je autorem ,,Dějin hudby v Čechách a na Moravě´´Zemřel v nedostatku a bídě 1.září 1904- proč asi? Nechť
posoudí každý náš čtenář sám- prosím čtětě:
Josef Srb se narodil jako 2. syn Josefa Srby-debrnského sedláka.Od šesti let chodil do školy v Minicích.Po gymnasiálních a
filozofických studiích byl středoškolským učitelem,soukromým vychovatelem a 4 roky (do r.1879) úředníkem Městské spořitelny
v Praze, od r.1891 se však stal veřejně činným v hudebním životě,což se mu stalo i povoláním.
Jeho nejbližšími přáteli byli A.Dvořák a K.Bendl,především pak B.Smetana autoři nezapomenutelné operní a tzv.vážné
hudby.Smetanovi se Srb stal všestrannou oporou,jak dosvědčují dochované Smetanovy dopisy ze 24. a 27. dubna r.1879.Je nutno
dodat … kdekoli se vyslovilo od r. 1880 jméno Smetanovo v mysli se vybavilo i jméno Srbovo, i když vysloveno nebylo.Srb
podněcoval Smetanu k psaní nových děl, psal mu texty ke sborům,překládal libreta oper,psal smlouvy s Národním divadlem,
vymáhal a inkasoval honoráře,všude Smetanu doprovázel,byl jeho tlumočníkem,obstarával pro něho i jeho rodinu osobní nákupy a
vzkazy-byl tedy Smetanovou ,,pravou rukou´´.Srb poskytoval Smetanovi ve svém pražském bytě ubytování kdykoli navštívil Prahu
a to na celé dny i týdny.Činíval tak vždy zdarma,ačkoli sám bez vlastních příjmů a při svém velmi skromném životě.
Ve svých 63 letech začal J.Srb psát ,,Paměti´´,dopsal je až r.1883.Obsahují zejména cenné a dosud neznámé informace
o hudebním a kulturním životě v jeho době.Byl nalezen sešit s nápisem na deskách ,,Zprávy o Smetanovi´´.Sešit se používal
v minické škole k uložení úředních spisů.Po smrti Smetany přijal Srb místo vychovatele v ústavu pro sirotky na pražském
Pohořelci.Srbovo přátelství se Smetanou mu zajistilo vzpomínku a úctu těch, kdo se bude kdy zaobírat dějinami té doby!Byla
napsána a vydána podrobná kniha ,,Paměti´´,vydána v prosinci 1945 J.Čeledou.Našeho kraje,Debrna a okolí se týká zejména
úvodní část o autorově mládí:S psaním jsem začal 2.3.1899, v den Smetanových narozenin,uvádí J.Srb Debrnov ve svých
Pamětech a pokračuje:Podle vyprávění drahé maminky byl jsem celý první rok života nemocen a sláb, takže každou chvíli
očekávalo,že skonám, později jsem nikdy vážně nestonal až na občasné bolesti v krku.Do školy jsem chodil podél potoka,mlýna až
do Minic kam mé Debrno bylo přifařeno .Učitelem byl pan Doucha,dobrý hudebník,ale i jeho bratr Karel,výtečný houslista a
varhaník, který byl učitelem v Zeměchách.Druhý učitel A.Švajcer byl též skvělý hudebník a vyučoval veškerou mládež sám
v jedné třídě.Školní třída(světnice) byla dosti chatrná,měla sice 4 okna,strop prkenný ne frámedy ale spidy padalo smetí a
prach.Do Minic kde je kostel sv.Jakuba již v letech čtrnáctých, přifařeny byly obce Debrno,Holubice,Kralupy,Lobeč a některá
stavení z Votvovic,Kozinec též přifařený oblíbil si kvůli blízkosti školu v Tursku.V zimě škola plna dětí, ale v létě jich mnoho do
školy nechodilo.Chlapci seděli v lavicích nalevo, děvčata napravo.Několik starších chlapců a i já učili jsme se na hudební nástrojehousle,trubku,flétnu.Měl jsem vysoký hlas a brzo jsem zpíval sóla v kostele.Učilo se mimo čtvrtek každý den od 8 do 11 a
odpoledne od 13 do 16 hodin.Plat učitele neznám, a mimo ten měl kus pole,louku a jednu krávu.Učitel Švajcar si přivydělával hrou
po hospodách a s kapelou při muzikách a poutích a posvícení.Farářem byl p.Valerián Jirsík (pamětní deska je nad vchodem do
minické fary), jenž r.1846 stal se kanovníkem a r. 1851 biskupem v Č.Budějovicích,kaplanem byl P.Valda,později F.Soukup,po
Jirsíkovi stal se farářem P.Schořálek, po něm děkan p.Doležal.Jako kluci neposední jsme často dostali nejeden pořádný záhlavec
od p. faráře Jirsíka,následovalo klečení až do ukončení vyučování.Ze svého mládí pamatuji se, že jsem jednou o masopustě byl na
návštěvě u rodičů jedné z našich služek v Zeměchách,ale druhý den při návratu byla krutá zima,omrzly mi nohy,tak mne musel na
zádech domů donést bratr té služky-lépe bylo až po koupeli ve škopku vody.
Na sv.Řehoře jsme obcházeli obce s naučeným říkáním a s kasou na obdržené grošáky,také s pikslou šňupce, pro pantáty.
Kapelníkem byl starší hoch Jan Mára z Holubic,moc dobrý trubač jenž nám na cestách po obcích troubil.Vzadu starší žena s nůší
vybírala dárky:vejce,chleba,mouku co ji která paní máma uštědřila.Obcházeli jsme veškeré přifařené obce-jak již jsem
psal:Holubice,Lobeč,Kralupy,Debrno,Minice a i stavení Votvovice.Pouť trvala 3 nebo 4 dny.Po koledě jsme dostávali namazaný
chleba máslem či povidly,někde nic.Po skončení to byl jeden groš nebo dvougrošák z pokladny,ostatní zůstalo učiteli …Jen tolik na
dokreslení o jak vzácném člověku narozeném v Debrně č.p.1 dnes pro Vás píši-oddaném své obci a příteli B.Smetanovi,kterému
posloužil až do posledních chvil jeho života.Ve svém kočáře jej dovezl do ústavu v Kateřinské ulici,kde hluchý a duševně nemocný
B.Smetana zemřel.Oba však i dnes mají k sobě velice blízko-na Vyšehradském hřbitově J.Srb Debrnov a Slavíně téhož hřbitova
B.Smetana
vedle
nejvýznamnějších
osobností
české kultury.

Arkády vyšehradského
hřbitova

Slavín Vyšehradského
hřbitova

N a š e n o v i n y – Vydává Zastupitelstvo obce Holubice - Kozinec.
Redakční rada: Eva Ježková,Markéta Mikudimová, Naďa Málková DiS., Miroslav Sedlář, Petr Satrapa
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