MĚSÍČNÍK

OBCE

HOLUBICE – KOZINEC

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

DUBNOVÉ PRANOSTIKY:

Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň
Na mokrý duben - suchý červen
V dubnu hrom - nebojí se mrazu strom
Jaký duben - takový říjen

ROČNÍK II

.

Nejlepší masky v kategorii děvčat

DUBEN 2006

ČÍSLO 7

Nejlepší masky v kategorii chlapců

Dne 22.4. 2006 byl v místním Kulturním domě uspořádán „Dětský karneval“. Rodiče dětí z MŠ Holubice děkují vš em, kteří se
podíleli na uskutečnění karnevalu jak finančně tak věcně.

•

MATEŘSKÁ

ŠKOLA INFORMUJE

Dne 18.4.2006 proběhl v Mateřské škole Holubice zápis dětí pro školní rok 2006-2007. K zápisu se dostavilo 5 dětí,
vzhledem k tomu, že nebude překročena kapacita MŠ budou k docházce přijaty všechny děti.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEUM V MĚSÍCI DUBNU OSLAVILI:
ŠULC ANTONÍN 60 LET
SKÁLOVÁ JARMILA 85 LET
FASSMANN ANTONÍN 60 LET
VODOLAN KAREL 65 LET

GRATULUJEME!!!

KULTURNÍ

OKÉNKO

SBOR DOBROVOLNÝCH HAŠIČŮ KOZINEC POŘÁDÁ V SOBOTU 13.5.2006
„TRADIČNÍ STAROČESKÉ MÁJE“.
PRŮVOD ZAČÍNÁ VE 13:00 HOD NA KOZINCI A BUDE
PROCHÁZET OBĚMA OBCEMI,
SVOBODNÁ DĚVČATA BUDOU VYVÁDĚNA V KOLE. VE 20:00 HOD ZAČÍNÁ V KULTURNÍM DOMĚ
V HOLUBICÍCH MÁJOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA.

INFORMACE
JARO JE KONEČNĚ TADY A K TOMU PATŘÍ I JARNÍ ÚKLID. VĚTŠINA Z NÁS VYSMEJČÍ SVÉ PŘÍBYTKY, VRHNE SE NA ÚKLID KOLEM DOMU A NA
ZAHRÁDKU. TO VŠE PŘINÁŠÍ SPOUSTU ODPADU A VZNIKÁ PROBLÉM „KAM S TÍM?“…

•

CO

S ROZMĚRNÝM ODPADEM?

Starý nábytek, koberce, linolea či třeba staré umyvadlo, prostě všechny velkoobjemové odpady, které nepatří
do popelnice, bude možné opět odložit do příslušných kontejnerů. Ty přistaví společnost Regios v sobotu
20.5.2006 do neděle 21. 5. 2006. Kontejnery budou stát na tradičních místech – v Holubicích u rybníka a u
autobusové zastávky a na Kozinci u hospody. Do kontejnerů nepatří zemina a stavební sutě.
•

KAM

S NEBEZPEČNÝMI VĚCMI?

V sobotu 20.5.2006 od 11:30 do 12:00 na Kozinci před hospodou a následující půlhodinu v Holubicích před
autobusovou zastávkou, bude možné zdarma odevzdat nebezpečný odpad, jako například zářivky a výbojky,
autobaterie, monočlánky, vyjeté oleje, olejové filtry či obaly, fritovací oleje, barvy a laky, včetně obalů,
kyseliny, rozpouštědla, čističe a další domácí chemii, nádobky od sprejů, léky, pesticidy, herbicidy, různé
chemikálie, televize a lednice. Odpad je nutné odevzdat osobně obsluze sběrny a neponechávat volně u sběrného
místa.

•

CO

JE

EKO-KOM?

I v naší obci se budeme stále více setkávat s letáčky vyzývajícími k třídění odpadu. Na svědomí je má společnost EKOKOM, která zajišťuje systém tříděného sběru v obcích. Členem systému jsou i Holubice. Obce a města mají dle zákona o
odpadech povinnost třídit a využívat komunální odpad, jehož součástí jsou také použité obaly. Za účelem řešit zpětný
odběr a využití obalových odpadů byla v České republice založena společnost EKO-KOM, a.s., která uzavírá „Smlouvy o
zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadu z obalů“ s obcemi a osobami oprávněnými nakládat s odpadem. EKO-KOM
zajišťuje plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím tříděného sběru v obcích, podílí se
zejména na financování nákladů spojených se sběrem, svozem, tříděním a využitím obalového odpadu.
V příloze „NAŠICH NOVIN“ předkládáme letáček „Jak třídit odpad“.
•

CO

S NEPOTŘEBNÝM ŠATSTVEM?

Dámské, pánské i dětské oblečení, ale i lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky, peří, přikrývky, polštáře a
deky můžete věnovat v rámci sbírky „Diakonie Broumov“ , která se uskuteční 6.5.2006 od 9:00 do 11:00 hodin
na OÚ Holubice. Věci musí být kvůli transportu zabalené do igelitových pytlů či krabic. Po vytřídění, na kterém se
podílejí lidé z okraje společnosti, kteří mají problém sehnat práci, putují použitelné věci k potřebným v Česku i v
zahraničí. Nepoužitelný zbytek je dále zpracován k průmyslovým účelům.

•

HOLUBÍ

HÁJ SE ZAČAL STAVĚT, OBEC ZKRÁTKA NEPŘIJDE

Tolik diskutovaný projekt výstavby rodinných a bytových domů, známý jako Holubí háj, má již svou konečnou podobu.
Obec po půlročním vyjednávání podepsala smlouvu o spolupráci s investorem, společností Highest Investment, a stavební
firma zahájila zemní práce. Smlouva mimo jiné obsahuje i podmínky, které se podařilo vyjednat tak, aby projekt byl
přínosem pro celou obec. Zastupitelstvo stanovilo priority pro výstavbu – eliminace ohrožení obce dešťovými vodami,
snížení počtu obyvatel, snížení počtu a velikosti bytových domů, apod. a tím obec prosadila určitá omezení rozsahu
výstavby. Na pozemcích mezi Holubicemi a Kozincem tak vyroste 21 dvoupatrových bytových domů (z původních 31 dvou
a třípatrových bytových domů), 66 rodinných domů a 78 dvojdomů.Bytové objekty , rodinné domy izolované a dvojdomy
se budou realizovat ve čtyřech etapách. Dešťové vody ze střech rodinných domů budou na vlastních pozemcích ,
z bytových domů budou svedeny nezasáklé vody do retenční nádrže.
Investor se zavázal poskytnout příspěvek do obecního rozpočtu ve výši 12 milionů korun (ty budou využity především na
výstavbu kanalizace), také zajistí výstavbu nové školky pro potřeby celé obce, hřiště a rekonstrukci školy v celkové
hodnotě 20 milionů korun. Areál MŠ bude umístěn k severní hranici území na část pozemku bude zahrnovat vlastní
budovu vybavenou pro účely MŠ, prostor pro vyšetřovnu ( popř. dětské středisko ) vně objektu bude zahrada, dětské
hřiště. Pokud se chcete dozvědět více, můžete si projektovou dokumentaci prohlédnout na obecním úřadě.

•

TESCO

NABÍZÍ V BLÍZKOSTI

KRALUP

STOVKY PRACOVNÍCH MÍST

Společnost Tesco zahájila v novém náborovém středisku v Kralupech nad Vltavou přijímání pracovníků do nedalekého
Distribučního centra Úžice, které postavila u sjezdu z dálnice D8. Distribuční sklad potravin bude otevřen v druhé
polovině letošního roku, měl by být největším svého druhu ve střední Evropě a zaměstná až 700 lidí. Firma hledá
pracovníky na všechny pozice – od manažerů, přes technické údržby, IT až po skladové pracovníky. Náborové středisko
je v kralupském hotelu Adriana v ulici Cesta brigádníků a bude otevřeno každý pracovní den od 8:00 do 18:00.
V průmyslové zóně Úžice – Kozomín souběžně staví nebo připravují stavbu dalších logistických a skladových areálů i jiní
investoři. V nejbližších letech by zde mělo vzniknout přes 2000 pracovních míst.

•

DOBROVOLNÁ

RYBÁŘSKÁ ORGANIZACE

V roce 2005 na vodní nádrži chytalo 45 sportovních rybářů. Ceny povolenek: mládež do 15 let 300,-Kč na jeden
prut (povolenka celoroční). U dospělých se povolenka navýšila o 100,-Kč a to na 700,-Kč na dva pruty (celoroční).
Pro nečleny M.O. je povolenka 1.000,-Kč. Sezóna bude zahájena v sobotu 6.5.2006 v 5:00 hod., chytá se pouze
středa, sobota a neděle.Pro novou sezónu bylo vysazeno 6q kapra (40 – 55 cm) v ceně 30.000,-Kč. Ročně se
chytne na vodní nádrži 300 až 400 ks kapra o váze 2 kg, větší a to kolem 4 až 5 kg. V nádrži není pouze kapr.
Stojí za připomenutí, že za poslední sezóny byly chyceny dobré úlovky: tolstolobik (12,50 kg – 91cm), kaprmateční (12,00 kg – 90cm), amur (8,00 kg – 87 cm), štika (5,00 kg – 81 cm), candát (1,70 kg – 55 cm), pstruh
(0,75 kg – 44 cm).

"PETRŮV
•

POZVÁNKA
ŽÁCI:

ZDAR"

NA FOTBAL

V měsíci květnu
Neděle 7.5.
Neděle 14.5.
Neděle 21.5.
Neděle 28.5.

sehrají
10:00
10:00
10:00
10:00

naše můžstav tyto zápasy:
Č.Újezd – Holubice
DOROST:Sobota 6.5.
Tuchoměřice – Holubice
Sobota 13.5.
Holubice – Dolany
Sobota 20.5.
Roztoky – Holubice
Sobota 27.5.

A – MUŽSTVO: Pondělí 1.5.
Sobota 6.5. 17:00
Pondělí 8.5. 17:30
Sobota 13.5. 17:00
Sobota 20.5. 17:00
Sobota 27.5. 17:00

10:15
10:15
10:15
10:15

Holubice – Lety
Statenice – Holubice
Holubice – Kazín
Úholice – Holubice

17:00 Úholice – Holubice
Holubice – Č.Újezd
Černošice – Holubice
Zlatníky – Holubice
Holubice – Jinočany
Rudná - Holubice

Zprávy v oddílu kopané:
Dorost: zahájil jarní kolo v Rudné, toto těžké utkání náš oddíl nezvládl a prohráli jsme 0:4. Další zápas jsme odehráli
v Libčicích, po výborném výkonu jsme remizovali 3:3, když Libčice vyrovnali v závěru z penalty (góly: T.Racek, T.Král,
J.Sedlář). V sobotu 22.4. jsme konečně hráli před domácím publikem. Přivítali jsme tým Roztok a po snaživém výkonu jsme
prohráli 1:3 (gól: Karel Poláček).
A-mužstvo: zahájilo jarní sezónu zápasem doma s Izrosem Libeň.Výsledkem zápasu byla remíza 2:2 (góly:Dušan Ježek,
Jaroslav Valtr). Další kolo jsme jeli do Hostivic, kde jsme dostali výprask 6:0. V následujícím kole jsme přivítali doma Sokol
Lety a vybojovali jsme vítězství 1:0 (gól: Dušan Ježek). Výsledky to nejsou nijak oslnivé, ale musím podotknout, že Robert
Ježek ukončil kariéru a hráči Vejražka, Levinský, Mazanec, Hrabánek nastupovali s nedoléčeným zraněním, ale i přesto
musím poděkovat všem hráčům za jejich výkony.
František Mareš - TJ Sokol Holubice

KALEIDOSKOP Z HOLUBIC A KOZINCE
VYPRÁVĚNÍ 7.
Dnešní motto našeho vyprávění zní „kam v Holubicích a na Kozinci šlápneš, najdeš pradávný hrob, zlomky nádob či jiné
doklady historie, kam se podíváš spatříš stavbu, dům dýchající minulostí, oplývající pověstí a zajímavým vznikem.
Škola – tu každý starousedlík dokonale poznal již v útlém věku a má na ni vzpomínky více či méně příjemné. Pokusím se
Vám ji dnes představit takovou , jakou ji určitě neznáte. Čtěte a vzpomínejte.
Od nepaměti chodily holubické děti do školy do Minic a jen v zimním období prý v Holubicích v č.p. 50 vyučoval své žáky
krejčí František Vondráček. Rok od roku však stoupal počet dětí a narůstala tak potřeba zřídit školu v obci samé. Proto starosta
obce Jan Mára dne 2.7.1865 svolává první veřejné zasedání zdejších občanů s programem: „má-li se nadále ostati při škole
v Minicích nebo vybudovat školu místní. Bylo skoro jednohlasně (7 hlasů proti) usneseno stavět školu doma. Od té doby se
starosta Mára přes veškeré překážky činil a dělal vše pro úspěšné zakončení vytčeného díla. Ke stavbě samé došlo až roku 1868
na pozemcích, které darovali jednotlivci, jak je toho důkazem protokol ze září 1867. Obecním starostou v té době byl již Josef
Halík č.p. 63. S velkým elánem se chopil stavby školy a nešetřil psaní ani kroků, vzdor překážkám hlavně od kněžstva fary
Minické. Do konce července byla stavba ukončena a škola pak 13.září 1868 slavnostně posvěcena a předána občanům Holubic
k užívání.
Překážky byly všemožné a muselo se až k Jeho Eminenci kardinálu nejdůstojnějšímu arcibiskupu knížeti Švancerberkovi
do Prahy podat žádost, aby se záležitosti školy v Holubicích ujal. Poukazovalo se zejména na vzdálenost a neschůdnost cesty
(přes Minický vrch) pro malé děti zvláště v zimním období. Jeho Eminence žádost sám osobně prověřil a to 26.4.1868, kdy ráčil
poctít zdejší obec vznešenou návštěvou, přišel pěšky z Turska do Holubic. Zde ve společnosti celého obecního zastupitelstva a
mnoha občanů zavítal nejprve do rozestavěné školy, k jejímž vnitřním rozměrům se pochvalně vyjádřil, pak se odebral do
zdejšího kostela, kde se v kleče u oltáře pomodlil. Na to vyšel ven obešel kostel a za hlaholu zvonů a velkého průvodu nastoupil
pěší cestu do Minic – prošel dvorem pana Václava Procházky č.p. 6, dále k Rusavkám a přes vrch. Pod vrchem se zastavil a
prohlásil: „ Já jsem po vrchách zvyklý chodit, hůře se půjde panu Kanovníkovi“ ukázal přitom na tlustého Kanovníka Důstojného
pána Hrona. Ten však pravil, že vrch vyleze i pozpátku. K údivu Eminence skutečně skoro až na vrchol stráně pozpátku vyšel. Když
průvod do Minic za velké střelby, duby a zvonění došel, tak pan Kardinál prohlásil, že cesta do Minic pro malé děti jest vskutku
velmi obtížná a že se přičiní, aby překážky zřízení školy v Holubicích odstraněny byly – a také slovo dodržel – škola i když
v pozměněné podobě stojí dodnes.
Před stavbou a i když už se stavělo, byla obec Kozinec ústně i písemně žádána, aby se ke škole přidala. Žádost byla
tehdejším zastupitelstvem Kozince bez odpovědi zamítnuta, zřejmě se obávali nákladů, které však v ještě větší výši věnovali na
rozšíření školy v Tursku r. 1881. Náklad na stavbu se uhrazoval ze zvýšených stavebních daní a obecní přirážky. Hlavním
podporovatelem stavby školy byl zdejší rodák, sládek a měšťan pražský pan Jan Kittl

č.p. 37 - dědeček E. Desttinové, který

věnoval na stavbu 442 zlatých, dále biskup Jirsík z Budějovic , bývalý farář z Minic 20 zlatých a pan Vokoun z Prahy 25 zlatých.
Mimo to, darovala paní Kateřina Kittlová, manželka pana Jana Kittla – babička E.Desttinové, pole ke zdejší škole, které od
zdejších občanů dle smlouvy z 10.1.1872 za částku 241 zlatých koupila. Jednalo se o parcelu č. 341 ve výměře 1237 sáhů zvané
v Lunkově. Toto pole darovala, aby jej každý holubický učitel ke zlepšení svého postavení užíval. Jako podmínku dárkyně uvedla,
aby každoročně v den úmrtí chotě Jana Kittla t.j. 3.2., se se svěřenou mládeží v budově školy pomodlil. První učitel pan Václav
Urban pole znamenitě obdělával a v pořádku udržoval i okolní strouhy. Jeho následní dosazený učitel František Josef Pelz se však
o pozemek nestaral i když k tomu byl 21.7.1881 obecním úřadem vyzván. Pole bylo nadále dáno do pronájmu rolníku panu Františku
Strakovi, který pozemku věnoval velkou péči.Za dobročinné skutky rodiny Kittlů, bylo panu Janu Kittlovi dne 13.11.1867 uděleno
čestné občanství Holubic a předán obecním zastupitelstvem čestný diplom, který osobně předali obecní komité – starosta pan
Josef Halík, pan Jan Mára a pan Salamon Heller (nájemce dvora).
O prvním zdejším učiteli, který přišel do Holubic z Račiněvsi 17.5.1868, panu Václavu Urbanovi lze pět jen samou chválu.
Začal učit 17. srpna 1868. Působil zde jedenáct let a to ke spokojenosti dětí i občanů. Dne 28. srpna 1879 za doprovodu
starosty, dětí a občanů, odjížděl kolem Fuxovic (Kozákovic) zahrady do Středokluk kam byl přeložen. Druhý učitel, který sem byl
dosazen – pan František Josef Pelz, začal učit 1.září 1879. K jeho vlastnostem lze jen poznamenat, že to byl sužovatel občanů a
zvláště školních dětí. Pro tyto, ale i další neshody se starostou obce, byl tento učitel po tříletém působení dne 31.8.1885
zproštěn učitelské funkce. Na místo učitele nastoupil pan František Procházka z Hostivice.
Vzhledem k tomu, že má náš kaleidoskop omezenou kapacitu, dokončíme naše povídání v příštím vydaní NAŠICH NOVIN.
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