MĚSÍČNÍK

OBCE

HOLUBICE – KOZINEC

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

ČERVNOVÉ PRANOSTIKY:
Červnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení.
Jaký červen, takový i prosinec.
Červen červený jako z růže květ.
Hřímá-li v červnu, zvedá se obilí.

ROČNÍK II
ČÍSLO 9
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PRÁZDNINÁCH SI „ODPOČINOU“ I

ČERVEN 2006

NAŠE

NOVINY, NASHLEDANOU V ZÁŘÍ

Rozmary počasí si tentokrát vybraly svou daň i v Holubicích , lze jen doufat, že tím končí a léto bude „jak má být“. Vichřice
s krupobitím poznamenala především holubickou pouť a vážně poškodila jeden s nejkrásnějších stromů v obci
(více si můžete přečíst na
jiném místě Našich novin).
Týden před poutí se naštěstí žádný vichr nekonal, a tak se Dětský den náramně vydařil. Avšak nejen díky počasí, ale především
zásluhou pořadatelů, sponzorů, rodičů a dalších dobrovolníků, kterým všem patří veliké poděkování. Přišlo neuvěřitelných sto dětí, pro které
byly přichystány rozličné úkoly a také ceny. Všichni, včetně rodičů, si to krásně užili jistě se již těší na příští rok. To je však ještě daleko,
nyní mají děti před sebou dlouho očekávané prázdniny a většina dospělých dovolenou. Přejeme Vám co možná nejkrásnější léto, cestovatelům
šťastný návrat a všem co nejvíce nových zážitků a hodně pohody. V nadcházejících prázdninových měsících si vyberou volno i Naše noviny,
které se opět přihlásí v září.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEUM V MĚSÍCI ČERVNU OSLAVILI:

NARODILI SE:

PROCHÁZKA ANTONÍN 80 LET
HLADÍKOVÁ JAROSLAVA 70 LET
MRÁZEK JAN 70 LET
KREJŽÍKOVÁ RŮŽENA 80 LET

JAN SATRAPA 3.6.2006

„GRATULUJEME“

KULTURNÍ OKÉNKO
VE STŘEDU 5.7.2006 POŘÁDÁ TJ SOKOL HOLUBICE NA LETNÍM PARKETU OD 13:00 „SPORTOVNÍ
PROGRAM: - 13:00 – ZAHÁJENÍ A DISKOTÉKA
13:30 – SOUTĚŽE PRO DĚTI
14:30 – VYSTOUPENÍ MAŽORETEK,
15:30 – DISKOTÉKA
20:00 ROCKOTÉKA S A

LÉTO

DEN PRO

DĚTI“.

HOLUBICÍCH: PROGRAM LETNÍHO PARKETU U HŘIŠTĚ

V

1.7.2006

20:00

TYP ROCK

5.7.2006

13:00

DOBREJ NÁPAD

15.72006

20:00

ROTACE

29.7.2006

20:00

JIŘÍ HELEKAL & FAMILY

12.8.2006

20:00

Á – KLUB

2.9.2006

20:00

TYP ROCK

9.9.2006

20:00

POSVÍCENÍ

GERMA (KULTURNÍ DŮM HOLUBICE)

Srdečně Vás zvou: TJ Sokol Holubice, Restaurace „U HŘIŠTĚ“, Obecní úřad Holubice

INFORMACE
•

V HOLUBICÍCH

VÝRAZNĚ VYHRÁLA

ODS

PŘED

ČSSD

Jak dopadly volby do Poslanecké sněmovny celostátně, to ví snad každý. Ale jak hlasovali občané Holubic a Kozince? V obci výrazně uspěla
ODS, která získala 149 z 324 platných hlasů (46%), před ČSSD (88 hlasů, 27%) a KSČM (53 hlasů, přes 16%). Ostatní strany mají v obci
výrazně méně příznivců. Čtvrtá se umístila Strana zelených (8 hlasů), před SNK-ED (7 hlasů) a KDU-ČSL (6 hlasů). Tři hlasy si v Holubicích
připsali Nezávislí demokraté, po dvou hlasech Národní strana, Pravý bok a Právo a spravedlnost. Strana zdravého rozumu, Balbínova
poetická strava, US-DEU a Koalice pro ČR dostaly jeden hlas. Výsledky nejsilnějších stran se v Holubicích liší od těch celostátních (ODS
přes 35% a ČSSD přes 32%) i od výsledků ve Středočeském kraji (ODS přes 39% a ČSSD téměř 31%). Z krajů se holubický výsledek
nejvíce blíží zisku hlavních stran v Praze, kde ODS dostala 48% a ČSSD přes 23 % hlasů.
•

STOČNÉ

Upozorňujeme majitele kanalizačních přípojek , že platba stočného se provádí do 31.7.2006.
•

FOTBAL
75 LET

TURNAJ

OD ZALOŽENÍ

SOKOLA

ŽÁCI:

HOLUBICE : OTVOVICE 1:2
LIBČICE : ROZTOKY 1:1
Pokutové kopy 5:6
O 3.místo HOLUBICE : LIBČICE 4:3
FINÁLE OTVOVICE : ROZTOKY 1:1
Pokutové kopy 6:7
DOROST: HOLUBICE : OTVOVICE 0:5
ODOLENA VODA : CHVATĚRUBY 4:0
O 3.místo HOLUBICE : CHVATĚRUBY 3:1
FINÁLE ODOLENA VODA : OTVOVICE 0:2

TJ SOKOL HOLUBICE
ŽÁCI:

DOROST:

HOLUBICE : JINOČANY 2:5
JENEČ : HOLUBICE 0:7
HOLUBICE : HOROMĚŘICE 4:3
HOLUBICE : Č.ÚJEZD 3:6

Á-MUŽSTVO: HOLUBICE : LIBČICE 4:2
CHOTEČ : HOLUBICE 6:3
HOLUBICE : DOBŘICHOVICE 4:1

Přejeme hezké prázdniny Všem našim příznivcům
TJ Sokol Holubice

•

POKLAD

POD PODLAHOU!

Není to bulvární výkřik dnešních novinářů, ale pro nás „Holubáky“ nález velice
vzácný. Ne snad svou finanční hodnotou, ale střípkem do historie obce a jejího
dění a života občanů. Tak konečně o co jde. Přenesme se do doby před 166
lety, kdy na statku čp.6 hospodaří pan Václav Procházka a po něm přebral
hospodářství jeho syn rovněž Václav. Důvod proč v roce 1893 tedy před 113
lety, je již jako majitel uváděn na čp. 6 pan Jan Miškovský není znám. Víme však,
že to byl otec syna Jana, velice pečlivého a na budoucí generace myslícího
písmáka, který nám zanechal vzácný vzkaz z doby jeho života, tedy před 83
roky. Jméno Miškovský nám dnes již mnoho neříká, ale pouze připomínám
rodinu Srbovu, kde paní maminka ještě žijících dcer ze zmíněného roku
Miškovských pocházela. Pan Jan Miškovský 10.6.1923 si nechal předělat podlahu
v patře svého domu místním truhlářem p. J. Kaclem (dcera Marie léta obsluhovala
mandl). Právě pod zmíněnou podlahu byl ukryt „náš“ poklad: LAHEV obsahu 0,75 l
s nápisem snad maďarského původu, která obsahovala minci v hodnotě 10 haléřů a
hlavně vzácnou pohlednici s textem popisujícím rodiče a děti Miškovských – rodiče
Jan a Anna roz. Kasalická a děti Vlastimil, Jaroslav,
Lýdie, Marie, Anna a
Bohumila. Nejvzácnější je pro nás pohled na tehdejší kostel, rybník s částí domů
podél rybníka, školy a domu, dnes pí Poncarové (tehdy hostinec) s částí Polákovny.
Po 83 letech, kdy dům čp. 6 přebral syn dnešního majitele hospodářství pana
Zdeňka Procházky, rovněž Zdeněk, při rekonstrukci domu a podlahy se stal
nálezcem zmíněné lahve se vzkazem Jana Miškovského „POTOMKŮM A MAJITELŮM
čp.6.
Redakční rada Našich novin je nesmírně vděčná za důvěru a hlavně za to, že o
obdobné zajímavosti se chcete podělit se svými spoluobčany. Rádi uvítáme jakýkoliv
doklad historie či památky Holubic a Kozince.Dnešní dík patří panu Zdeňku
Procházkovi ml.

•

ZELENÍ

SVĚDKOVÉ ODCHÁZEJÍ

Píše se rok 1959, nákladem 103.000 Kč byly konečně opraveny hráze
místního rybníka, vyvezeno bahno a vysázeny okrasné stromy na hráz u
stavidla.
Tak zní strohý zápis v obecní kronice o akci našich občanů konané před
50ti lety. Čí ruce kopaly jámu pro zasazení slabého proutku vrby převislé
(smuteční), kdo stromek zasadil a zaléval, to už se nikdy nedozvíme. Máme
však dnes možnost poděkovat a říci: „Tvůj“ stromek zmohutněl v nádherný
dokument Tvé doby, v dominantu celého rybníka, dárce svěží zeleně a
hlavně dík za ty miliony kubíků kyslíku tolik potřebného pro všechny
generace nejen holubických občanů, které nám strom po celá léta dával.
Jako každý živý tvor na světě má vymezenou délku svého života i tento
„zelený svědek – holubická vrba“ u rybníka po cca 50ti letech odešel –
stačilo pár minutek letní bouřky v pátek 16.6.2006 okolo 17 hodiny těsně
před poutí, aby při silném poryvu větru a krupobití došlo k rozlomení a tím
i úplnému zničení takového velikána jakým vrba byla. Velikým štěstím bylo,
že nedošlo k žádnému úrazu ani poškození majetku. Nevíme, zda štěstí či
poslední dar.
Je nyní na nás, kdy zacelíme vyprázdněné místo a zanecháme dalším generacím zelené svědky naší doby. Čí jména budou do kroniky obce
zapsána jako ti, kteří se zasloužili o stín a pohodu na břehu našeho rybníka? O všem Vás budeme určitě informovat v Našich novinách.

KALEIDOSKOP

Z

HOLUBIC

A

KOZINCE

Pokračování povídání o naší škole – pevně věříme, že pro vás čtenáře zajímavé!
Když se škola roku 1868 otevřela, bylo již tenkrát zapsáno k návštěvě školy 106 žáků. Pro školní rok 1882-1883 zapsáno již 122 dětí.
Přičiněním nejvyššího správce školy bylo již v roce 1882 vedeno jednání na rozšíření školní budovy na dvojtřídní. K jednání byl přizván okresní
hejtman pan Bohdanecký ze Smíchova na komisní řešení, aby se osobně přesvědčil a k věci se vyjádřil. Pan hejtman se nechal slyšet, že:
„školní světnice dosti pohodlně i 100 dítek pojme, ale bude hlavně záležet na občanech zda se v zřízení školy dvojtřídní přičiní“. I když v té
době byla školní docházka osmiletá a povinná, vzhledem k tomu, že žáci většinou náleželi do dělnické třídy, stávalo se, že na jaře kdy
nastane práce, nechávali rodiče děti doma i navzdory všemu upomínání. Proto ty obavy, že by dvoutřídka pro starší žáky po čas letních
měsíců byla prázdná. Z těchto důvodů doporučil pan hejtman přestavbu školy odložit na příznivější poměry. Dvoutřídka byla postavena roku
1886, náklad na tehdejší stavbu původní školní budovy činil 4.165 zlatých, stavbu provedl pan František Beránek toho času majitel domu
čp. 56 v Holubicích.
Pro velký počet žáků v roce 1924 je nutno vybudovat již třetí třídu. Ještě připomenu mnohým známého řídícího učitele pana Norberta
Střesku, který byl na zdejší školu dosazen v roce 1939 po opuštění Sudet. Ve válečných letech působil na naší škole stále žijící profesor
Antonín Mára, rodák z Holubic, dnes žije na Tursku.
Poslední rekonstrukce školy byla provedena v roce 1950, kdy byl zrušen byt učitele a přestavěn spolu s kabinetem pro potřeby
mateřské školy. Při přestavbě byla vyměněna široká okna za podstatně menší původní. Bohužel tato přestavba utrpěla v té době nedostatkem
stavebního materiálu (vázané hospodářství). Kozinec byl přiškolen do Holubic až v roce 1947, i když v roce 1919 některé děti z Kozince již
do holubické školy přešly – do roku 1947 docházely do Turska. Pro porovnání počtu dětí navštěvujících naší školu právě před 100 lety, kdy
byla škola dvoutřídní, uvádím následující tabulku, myslím, že řekne mnohé o tehdejších občanech, dětech, ale i touze po vzdělání. Právě tak
jak radí a do života dávají moudrá slova dobře utajená na pamětní desce umístěné vlevo od hlavního vchodu do budovy školy. Je tam již od
jejího založení a každému své poselství ráda předá – za seznámení určitě stojí „dvířka jsou otevřena“.

školní rok

1868/69

1869/70

1870/71

1871/72

1872/73

1873/74

1874/75

1876/77

1877/78

1878/79

počet žáků

110

97

101

102

103

98

76

85

96

102

učitel - správce školy

pan Václav Urban

školní rok

1879/80

1880/81

1881/82

1882/83

1883/84

1884/85

počet žáků

100

100

118

120

130

130

učitel - správce školy

pan J. Pelz

školní rok

1885/86

1886/87

1887/88

1888/89

1889/90

1890/91

1891/92

1892/93

1893/94

1894/95

1895/96

počet žáků

129

138

141

136

140

123

133

141

150

153

152

učitel - správce školy

František Pocházka a Josef Krákora ml. uč.

školní rok

1896/97

1897/98

1898/99

1899/00

1900/01

1901/02

počet žáků

132

130

150

149

143

148

učitel - správce školy

František Našinec a Josef Krákora ml. uč.

školní rok

1902/03

1903/04

1904/05

počet žáků

143

141

137

učitel - správce školy

Jaroslav Herain a Václav Kuchař 1 rok
Jan Dědeček 1 r. František Zeitham ml. uč.

K zamyšlení perličku – smutnou či veselou?
Na doplnění našeho povídání o holubické škole sáhneme do kroniky obce do roku 1885, kdy zasedala úřední komise za příčinnou přestavby
školy na třídy dvě poněvadž prý počet k návštěvě školy zapsaných dětí (135) přesahuje dle zákona povolený počet: „Je pravda, že dle zákona
je třeba třídu přistavovat, ale z těch 135 dětí je pouze 21 dětí z rolnické rodiny, ostatní jsou totiž 69 z rodin dělnických, 40 domkářských,
kteří jsou též jen dělníci a 2 jsou dětí učitele. Není tedy možno při nejlepší vůli oněch chudých rodičů, aby dle zákona odesílali 13ti a
14tileté děti do školy, poněvadž při nynějších chudých výdělcích nejsou stavu živobytí uhájit“. Toto, když pan starosta J. Procházka řekl
ck. okresnímu školnímu inspektorovi panu Matějíčkovi, odpověděl: „ je věcí obce, aby se postarala o to, aby děti chudých rodičů nemusely
z příčiny hladu školu zanedbávat a že musejí do školy chodit, byť by se i strážníkem tam vodily a jestli vám nestačí strážník domácí, máme
si podat žádost a dají prý nám sem četníka a že se pomoct dětem musí.
Co dodat – taková byla doba a starosti našich dědů a babiček! Příště s trochou piety nás kaleidoskop po prázdninách zavede kam? No
přece na....

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

•

SETKÁNÍ

ZASTUPITELSTVA S OBČANY

Dne 29. června 2006 se uskutečnilo setkání zastupitelů s občany v kulturním domě v Holubicích. Celé setkání moderovala zastupitelka
Markéta Šedivá. Při zahájení uvedla, že na ustavující schůzi zastupitelstva v září loňského roku byl přijat program ŠANCE PRO OBEC
sdružení nezávislých kandidátů, který je realizován. Setkání mělo tedy za cíl vyhodnotit plnění tohoto programu.
V úvodu vystoupila starostka obce Eva ježková a prezentovala činnost zastupitelstva jako celku. Zastupitelstvo se od září do prosince
roku 2005 sešlo 7x na veřejném zasedání a 9x na pracovních schůzkách. V prvním pololetí v roce 2006 se zastupitelstvo sešlo 7x na
veřejném zasedání a 19x na pracovních schůzkách. Přehled účasti jednotlivých zastupitelů na veřejných zasedání jsou uvedena v následující
tabulce:
Rok 2005
Rok 2006
EVA JEŽKOVÁ

7

100%

7

100%

MGR. DRAHOMÍR MEJZR

7

100%

6

86%

ING. JAN MILLER

7

100%

7

100%

MARKÉTA ŠEDIVÁ

5

72%

6

86%

ANTONÍN ŠULC

6

86%

6

86%

ONDŘEJ ŠRÁMEK

7

100%

6

86%

PAVEL POKORNÝ

3

43%

1

14%

JARMILA DALÍKOVÁ

7

100%

7

100%

JAROSLAV DOUBEK

7

100%

3

43% nemoc

V tomto období proběhl finanční audit, fyzická inventury nehmotného i hmotného majetku, zejména pozemků, a to také z důvodů, že
obecní úřad nebyl tomuto zastupitelstvu řádně předán. „Intenzita práce tohoto zastupitelstva za toto krátké období odpovídá 4letému
volebnímu období ve srovnání s minulými zastupitelstvy.“ Uvedla starostka Eva Ježková.
Další část přednášel Ing. Jan Miller – Svrchovanost v řízení obce, Strategie rozvoje obce v návaznosti na dotační politiku EU,
Komunikace s občany. Prezentoval zejména získání autority zastupitelstva obce při jednání s investory, zavedení systému řízení obce a
získání znaku a obecní vlajky jako důkaz svébytnosti našich obcí. Bylo získáno 360 tisíc Kč z dotací, díky kterým se realizovala rekonstrukce
dětského hřiště v Holubicích, oprava šaten Sokol a část rekonstrukce Nového obecního úřadu (bývalá budova Jednoty). Dále je vyřízena
dotace na kanalizace ve výši cca 17 mil. Kč, která po dlouhé a náročné přípravě bude uvolněna v nejbližších dnech. Komunikace s občany se
zlepšila díky pravidelnému vydávání obecních novin, předěláním webových stránek obecního úřadu a zdvojnásobení úředních hodin.
Část Infrastruktura pro stávající zástavbu, Investiční rozvoj obce a Nová výstavba v obci prezentoval místostarosta Mgr.
Drahomír Mejzr, MBA. V rámci zlepšení infrastruktury obce byla dokončena příprava realizace kanalizace, dodělání vodovodu a technické
vyhodnocení dešťové kanalizace. Zavedení plynu do obce zastupitelstvo zamítlo díky špatným podmínkám smlouvy od plynáren a také
z důvodů, že investor Holubího háje se rozhodl pro vytápění elektřinou. Další investiční akce, které jsou připravovány v nejbližším období je
výstavba dětského hřiště na Kozinci a rekonstrukce kulturního sálu. V rámci nové výstavby byly prezentovány lokality Holubí háj, Pod
Kozincem a Kozinecká zahrada.
Starostka obce Eva Ježková uvedla třetí část programu ŠANCE PRO OBEC – Obnova kulturních a společenských tradic, Podpora
zájmových organizací a občanských iniciativ a Podpora podnikání. Každý měsíc obecní úřad inicioval nebo podpořil nejméně jednu akci
(vítání občánků, setkání s důchodci, mikulášská besídka, plesy, Bakus, pálení čarodějnic, dětský den, apod.). Ocenila zapojení a spolupráci se
Sdružením dobrovolných hasičů, se Sokolem a se Spolkem rybářů. Vznikly nové aktivity v obci, a to Šachový kroužek, Tvůrčí dílna a
Aerobic, další aktivity jsou vítány a budou obcí podporovány. Podnikatelé jsou podporováni bezplatnou prezentací na webových stránkách
obce a podpora bude směřována zejména na oblasti cestovního ruchu, agroturistiky a sportu. Obec je dále zapojena do práce mikroregionu
Od Okoře k Vltavě.
V závěru setkání byly podrobně prezentovány klíčové aktivity –Smlouvy s investory, jejich příprava a obsah, nasmlouvané finanční i
nefinanční příspěvky investorů obci, které k dnešnímu dni činní více než 22 milionů Kč. Dále byla prezentována rekonstrukce Jednoty na
Nový obecní úřad a v souvislosti s tím výstavba Nové školky a rekonstrukce školy. Jako nejdůležitější investiční akce byl předložen
konkrétní záměr výstavby kanalizace, která začne v srpnu tohoto roku – podrobněji uvedeno v samostatném článku těchto novin.

•

ZAHAJUJEME

VÝSTAVBU KANALIZACE

Podpisem smlouvy o dotaci, ke kterému dojde v nejbližších dnech, bude zahájena v obci největší investiční akce, která má napomoci zlepšení
životního prostředí a života obyvatel v obci. Projekt je spolufinancován za poskytnutí dotace z Ministerstva zemědělství 40%,
zvýhodněného bezúročného úvěru 40% a spoluúčastí obce ve výši 20%. Celkové náklady jsou 42 838 tisíc korun rozsah hlavního řádu je cca
5 km. Ve výběrovém řízení organizované specializovanou firmou podle zákona o zadávání veřejných zakázek byla hodnotící komisí doporučena
společnost FISA, s.r.o. ze Slaného a zastupitelstvo tento návrh schválilo. S dodavatelem byla podepsána smlouva o dílo a zahájeny přípravné
práce. Technický dozor za obec bude vykonávat Ing. Kopinec ze Statenic a za organizaci výstavby je zodpovědný místostarosta Mgr.Mejzr.
Realizace splaškové kanalizace bude zahájen v srpnu 2006 a ukončení prací se předpokládá v říjnu 2007. Kolaudaci plánujeme v prosinci
2007. Projekt bude realizován ve třech po sobě jdoucích etapách – 1. etapa Holubice „Čapák“, 2.etapa Holubice „Staré Holubice“ přelom
roku 2006/2007, 3. etapa Kozinec v roce 2007. Jednotlivé přípojky budou řešeny v průběhu výstavby a předběžná kalkulace za přípojku od
hlavního řádu k hranici pozemku je 12,5 tisíce korun, které bude vybírat obecní úřad. Současně bude prověřena možnost dodělání vodovodní
sítě. Samotná realizace Vás bude omezovat při užívání některých komunikací a chodníků, objížďky, bláto na silnicích – to vše není nic
příjemného. Žádáme občany o trpělivost a děkujeme za ni předem.

