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PROSINCOVÉ PRANOSTIKY:

„Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný
rok na to běží.“
Prosinec naleje a leden zavěje.

ROČNÍK II

.

PROSINEC 2006

ČÍSLO 13

Za okny předzvěst sněhových duchen, ve výlohách rozsvícené hvězdy a v
dětských srdíčkách spousta malých i větších přání. Chladná sněhová krása
proteplená světýlky lucerniček, které zavěsil na plot možná nějaký romantik.
Aby svítily do duše ostatních ještě neprobuzených a aby upokojily netrpělivé
sny nejmenších naplněné až po okraj nedočkavostí z tak dlouho očekávaného
dne. Ta očekávaná předlouhá noc před Štědrým večerem, kdy rodiče dlouho
do noci tlumeným hovorem a tichým šustěním potvrzují výjimečnost zimního
slunovratu. Sen o bílých Vánocích je téměř v každém z nás – koledy a cinkot
zvonků se tiše nesou krajinou a sněží, sněží, sněží… Bílá barva je od pradávna
symbolem čistoty, výjimečnosti, klidu a pohody. Také se tolik těšíte na ten
konkrétní sváteční podvečer, kdy bude za okny tiše padat sníh (snad!) a byt
provoněný směsicí vůní františků, vanilky a smažených ryb na chvilku ztichne v
napjatém očekávání příchodu Ježíška?
Vánoce, to nejsou jen chvíle naplněné dojetím, návraty dospělých synů a dcer
ztracených v celoročním shonu, nacházení společných slov v rozkmotřených
rodinách. To je i bezprostřední radost dětí, které prahnou po výjimečné
atmosféře svátků. Nejen kvůli dárkům, ale protože je všechno jiné. Vlastně
takové, jako by mělo být vždy. Dejme Vánocům šanci nasněžit do našich duší.
Ať nachumelí půl metru atmosféry naplněné citem a dojetím, kdy se na své
nejbližší skutečně díváme, kdy jim i pozorně nasloucháme. A potom udělejme z
té přemíry pocitů jednoho velkého sněhuláka a schovejme ho ve své paměti.
Vydrží i v horoucím létě do nejbližších svátků zimy.
Z celého srdce a Vám přejeme krásné Vánoce a pohodový rok 2007.

Redakční rada „NAŠE NOVINY“

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEUM V MĚSÍCI LISTOPADU OSLAVILI:
MARIE HAMETOVÁ 60

LET

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

KULTURNÍ OKÉNKO

V SOBOTU 2.12.2006 OD 14:00 V KD HOLUBICE SE KONÁ „MIKULÁŠSKÁ
PROGRAM: DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA OD ANDĚLA

NADÍLKA“

ČERTOVSKÁ DISKOTÉKA

DNE 20.12.2006 OD 18:00 PROBĚHNE V HOLUBICKÉ ROTUNDĚ

RESTAURACE U HŘIŠTĚ SI VÁS DOVOLUJE
NOVÉHO ROKU. VSTUPNÉ 150,-

POZVAT

PŘÍCHODU

KČ

SLOSOVATELNÁ VSTUPENKA V MALÉ TOMBOLE

) .ZÁVAZNÉ

TRADIČNÍ „VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ“

31.12.2006 OD 18:00
/OSOBA ( V CENĚ PŮLNOČNÍ

HOD. NA OSLAVY
PŘÍPITEK

,

SILVESTRA

A

MALÉ POHOŠTĚNÍ A

OBJEDNÁVKY PŘIJÍMÁME V RESTAURACI.

TĚŠÍME

SE NA

VÁS !
PETR KLINGA , JAROSLAV SOUKUP & SPOL.

INFORMACE

•

NĚCO MÁLO O ADVENTU

Advent je časem očekávání svátků Vánoc, klidu a rozjímání. Ale také stupňujícího se shonu a přeplněných obchodů. Na mnoha
místech se o první adventní neděli poprvé rozzáří vánoční stromy, mnohde začínají vánoční trhy a další akce směřující k
nejočekávanějším svátkům roku. Nejen v kostelech, ale i v mnoha domácnostech či na veřejných prostranstvích se také
symbolicky rozsvítí první ze čtyř svící na adventním věnci. Advent je pro křesťany liturgickým obdobím očekávání příchodu
Mesiáše, který se uskutečnil narozením Ježíše Krista. Již tradičně začíná čtvrtou neděli před Božím hodem vánočním: letos
tento termín připadl na 3.prosince, kdy také začíná nový církevní rok.

•

INZERÁT
Koupíme v Holubicích na trvalé bydlení domek v dobrém stavu 1+2 může býti i 1+1 nejraději jak se říká Na čapáku. Není
podmínkou. Čestné jednání. Telefon.číslo 737 342 407.

•

VYČISTĚTE

KOMÍNY PŘED ZIMOU

Kontakty na kominíky ( s ohledem na zimní období a čistotu ovzduší)
Pan Vlastimil Řehák - 312 520 968
Pan Staněk - 604 720 623
•

STAVEBNÍ KONZULTACE
Vzhledem k narůstající výstavbě v naší obci byla OÚ Holubice zajištěna služba stavebního konzultanta pana
Ing. Kopince. Konzultace budou probíhat každý čtvrtek od 14:00 do 15:30 v kanceláři OÚ Holubice a občané se zde
mohou radit ohledně stavebních záležitostí.

•

VAŽME

SI LESŮ

Podzim je v plném proudu a příroda se pomalu chystá na zimu. Teplé a slunečné dny se změnily v dny plné plískanic, mlhy,
nepříjemného chladu a vlhka. Všichni se proto rádi ohřejeme v teple svých domovů. To, že nastala topná sezóna, je naprosto
zřejmé. Kouří se z komínů, před domy jsou hromady uhlí, dřeva …
Při procházce okolím naší obce, konkrétně v holubickém lese, si není možno nevšimnout , že někteří z našich spoluobčanů
navštěvují tento les za účelem těžby dřeva. Zcela bezohledně zde porážejí stromy, odvětvují je a rozřezané na špalky je
odvážejí do svých domovů. S úklidem odřezaných větví se už nijak nezabývají. Toto jednání je však v rozporu s platnými
právními předpisy. Každý les i lesík má totiž svého vlastníka, může být ve vlastnictví státu, obce nebo jiné právnické či
fyzické osoby. Pokud nedochází ke kácení dřeva se souhlasem vlastníka nebo správce lesa, je jednání osob, které kácení
provádějí, možno považovat – podle hodnoty odtěženého dřeva – za trestný čin krádeže podle § 247 trestního zákona nebo
za přestupek proti majetku podle § 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Za spáchání přestupku i
trestného činu hrozí pachateli uložení příslušné sankce.
Měli bychom si všichni uvědomit, že příroda v okolí naší obce dotváří životní prostředí nás všech. Uvědomme si, že
stromy v lese rostou po několik lidských generací a chraňme je. Nezáleží přeci na tom, kdo je jejich vlastníkem, jejich krásu
můžeme obdivovat při svých procházkách přírodou my všichni.

•

ZPRÁVY

ODDÍLU KOPANÉ

V měsíci listopadu dohrálo podzimní soutěž pouze A-mužstvo a to s těmito výsledky:
Holubice : Úhonice /3:2/
Zlatníky : Holubice /2:5/
OFS Praha – západ využil dobrého počasí a tak se předehrávalo první jarní kolo. Náš tým si zajel do Černošic pro prohru 3:0.
Nutno podotknout, že jsme nastoupli bez našich střelců: J. Valtra a D. Ježka, kteří se pro zranění omluvili. Takže Sokol
Holubice přezimuje s 19ti body a skóre 24:29 na 9. místě. Střelci 8 D.Ježek, 7 J.Valtr, 3 T.Hrabánek, V. Helebrant, 1
M.Mazanec, R. Rébl.
Výbor TJ Sokol Holubice děkuje Všem hráčům, trenérům a realizačnímu týmu za odvedenou práci. Dále chceme poděkovat
panu Františku Bittnerovi, který ze zdravotních důvodů přerušil trenérskou činnost. V jarní části tým povede Milan Jelínek a
Josef Vacovský (v minulosti trénoval Kralupy, Hostouň, Lidice). Všichni doufáme, že přes zimu se zranění hráči dají
dohromady a v jarní části nasbíráme co nejvíce bodů. Zvláštní poděkování patří panu Otto Křtěnovi, který v roli správce
hřiště ,odkroutil neuvěřitelnou 50 sezónu.
Podzimní sezóna skončila a my musíme poděkovat také fanouškům, kteří v této sezóně navštěvovali naše utkání i v době kdy
nebyly akorát. Všichni věříme, že až přijde jako zlepší se naše výkony i Vaše účast na zápasech.
František Mareš
TJ Sokol Holubice

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva obce Holubice z 21.11.2006
Přítomni: E.Ježková, O.Šrámek, A.Šulc, M.Pilecká, Ing. Miller, P.Satrapa, M.Šedivá.
Mgr. Mejzr, J.Doubek
Hosté: Frenzl Jar., Frenzl Jiří
Program: 1) zahájení
2) určení ověřovatelů zápisu
3) závěr podání trestního oznámení na bývalého starostu a stavební úřad
4) sdělení závěrů prověření zákonnosti Obecně závazné vyhlášky č. 1/2003
5) seznámení s průběhem inventarizace
6) schválení výše úhrad za zdokladovanou činnost členům obecního zastupitelstva
7) plán programu rozvoje obce na další volební období
8) různé
9) usnesení a závěr
1) Starostka obce zahájila jednání.
2) Ověřovateli byli určeni Ing. Miller a Petr Satrapa.
3) Trestní oznámení ze dne 20.7.2006 bylo uzavřeno Usnesením Policie ČR. Přes pochybení bývalého starosty a stavebního úřadu nebyl
konstatován úmysl a podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele. Záležitost byla odložena.
4) Sdělení závěrů prověření zákonnosti Obecně závazné vyhlášky č. 1/2003: Ministerstvo vnitra ČR na žádost Krajského úřadu Středočeského
kraje prověřilo zákonnost OZV č. 1/2003 a neshledala porušení zákona.
5) Inventarizace majetku obce za rok 2006:
- zahájení inventarizace ke dni 22.11.2006
- ukončení ke dni 31.12.2006
- předseda komise – Ing. Jan Miller
- členové
- M.Šedivá, Mgr. Mejzr
6) Schválení výše úhrad za zdokladovanou činnost pro obec neuvolněným členům OZ dle platných zákonných ustanovení: zastupitelstvo provedlo
hlasování o výši případných úhrad neuvolněným členům OZ dle platné vyhlášky. Zastupitelé mohou čerpat cestovní náhrady + dohoda o provedení
práce.
7) Rozvoj obce na další volební období: byly předány podklady k programu rozvoje obce. Na příští pracovní schůzce se budou konzultovat.
8) Různé:
a) zastupitelstvo obce schválilo toto usnesení:
1. Zastupitelstvo obce souhlasí s převzetím úvěru ve výši 12,797.000 Kč na výstavbu
kanalizace v obci.
2. Zastupitelstvo obce souhlasí se zajištěním výše uvedeného úvěru:
a) vlastní bianco směnkou,
b) nemovitostí v části obce Holubice č.p. 23 – obč.vyb. na pozemku st.parc. č. 5/2, pozemek st.parc.č. 5/2 o výměře 20.562m2 a pozemek
77/11, orná půda o výměře 871 m2, zapsáno na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Praha-západ, obec Holubice,
k.ú.Holubice v Čechách, budova v části Kozinec č.p. 12, rodinný dům na pozemku st.parc. 52 a pozemek st.parc. 52 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 402 m2, vše zapsáno na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Praha-západ, obec Holubice, k.ú.
Kozinec.
3. Zastupitelstvo obce souhlasí s osobami jednajícími ve věci za obec (starostka paní Eva Ježková), vč. oprávnění k podpisu smluvních
dokumentů, dle zákona č. 128/2000 Sb.
4. Zastupitelstvo obce souhlasí s pojistnými smlouvami na zastavované nemovitosti uvedené v odst. 2) včetně všeobecných pojistných
podmínek (u uvedených pojistných smluv dodaných na ČMZRB v dubnu 2006 nedošlo ke změnám).
5. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením „Smlouvy o nenávratné finanční výpomoci ve výši 8,5 mil. Kč na kanalizaci včetně platebního
kalendáře“ se společností HIGHEST INVESTMENT, a.s. a ukládá starostce tuto smlouvu připravit.
6. Zastupitelstvo obce souhlasí s následujícím plánem financování výstavby kanalizace v obci:
2006
2007
Celkem
Vlastní zdroje
2,599
4,713
7,312
Úvěr
0
12,797
12,797
Dotace
5,503
10,950
16,453
Celkem
8,102
28,460
36,562
Proběhlo hlasování: 9x ANO.
b) Žádosti manželů Zelendových bylo vyhověno (výměna oken),
c) seznámení se zprávou z OHS ohledně pana Kubelky – uvedená věc bude postoupena odboru životního prostředí,
d) žádost manželů Hoffmanových bude projednána na pracovní schůzi dne 28.11.2006,
e) Ing. Miller informoval o situaci u Mikroregionu, pan místostarosta mgr. Mejzr byl pověřen projednáním další činnosti Mikroregionu. Paní
starostka je pověřena, aby vyvolala jednání se starosty obcí Tursko, Velké Přílepy a Dolany ohledně projednání nové varianty výstavby
silnice II/240,
f) paní starostka byla pověřena získat v co nejkratší době konzultanta pro stavební komisi.
9) Tento zápis byl jednohlasně schválen všemi přítomnými.

Zapsala: M.Pilecká
Ověřili: Ing.Miller, P.Satrapa
Opis: D.Tomanová

„SETKÁNÍ DŮCHODCŮ 2006“

Kino Vltava Kralupy –PROSINEC 2006
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.-3.
20.00
RYTÍŘI NEBES
pá-ne
FLYBOYS, USA/Francie, 139 min., ŠÚP, T, 12, 80,- Kč
James Franco, Jean Reno a Tchéky Karyo v akčním dramatu z prostředí stíhacích pilotů za 1. světové
války.
4.
20.00
NEBOHÁ PANÍ POMSTA
po
CHINJEOLHAN GEUMJASSI, Jižní Korea, 116 min., ŠÚP, T, 15, 80,- Kč
Další příběh o pomstě. Jeho protagonistkou je žena, právě propuštěná po 13 letech z vězení – je i
„polepšená“? Film od režiséra Oldboyje.
5.-6.
20.00
ŽENA VE VODĚ
út-st
LADY IN THE WATER, USA, 110 min., T, 12, 80,- Kč
Správce obytného komplexu objeví jedné noci v přilehlém bazénu polonahou dívku, která přišla z jiného
světa, aby pomohla zoufalému muži.
7.-10.
čt-ne

20.00

11.-14.
po-čt

20.00

15.-17.
pá-ne

17.30

CASINO ROYALE
USA/Velká Británie, 147 min., ŠÚP, T, 12, 80,- Kč
Daniel Craig se ujímá nové herecké mise: ztvárnit agenta 007 Jamese Bonda v jeho prvním příběhu podle
stejnojmenného románu Iena Fleminga z roku 1953.
RO©K PODVRAŤÁKŮ
ČR, 104 min., 12, 80,- Kč
Nový film Karla Janáka se tentokrát odehrává v prostředí mladých muzikantů. V hlavních rolích osvědčené
duo Kotek/Mádl.
V TOM DOMĚ STRAŠÍ!
MONSTER HOUSE, USA, 91 min., ŠÚP, D, 80,- Kč
Jaké tajemství skrývá dům starého pana Nebbercrackera? Dvanáctiletý DJ Walters se to v animovaném
příběhu rozhodne zjistit.

20.00

RO©K PODVRAŤÁKŮ

18.-20.
po-st

20.00

21.-23.
čt-so

20.00

24.-27.
ne-st

20.00

STORMBREAKER
Velká Británie/Německo, 94 min., ŠÚP, T, 80,- Kč
James Bond pro náctileté aneb jak se stát proti své vůli tajným agentem a dokončit tajnou misi.
V hlavních rolích Ewan McGregor, Alicia Silverstone, Mickey Rourke.
POTOMCI LIDÍ
CHILDREN OF MEN, USA/Velká Británie, 110 min., T, 15, 80,- Kč
Sci-fi thriller o budoucnosti, v níž ženy zůstaly neplodné a lidstvo vymírá. Nejlépe nasnímaný film roku
s Clivem Omenem v hlavní roli.
KINO NEHRAJE

28.-30.
čt-so

17.30

SPLÁCHNUTEJ
FLUSHED AWAY, USA, 86 min., D, 80,- Kč
Animovaná komedie vypráví o tom co se stane, když se krysa zatoulá do městské kanalizace.

20.00

ILUZIONISTA
THE ILLUSIONIST, USA, 110 min., T, 12, 80,- Kč
Edward Norton se v secesním milostném příběhu mění v zamilovaného kouzelníka bojujícího o svou lásku.
KINO NEHRAJE

31.-1.1.
ne-po

17.30

Vysvětlivky:
15
12
T
D
ŠÚP

mládeži do 15 let nepřístupno
mládeži do 12 let nepřístupno
české titulky
dabing
širokoúhlý film
Změna programu vyhrazena.

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 2007: Eragon, Po hlavě do prdele, Asterix a Vikingové, Lovecká sezóna, Borat: Nakoukání do americké
kultůry na obědnávku slavnoj kazašs, Zajatci mlhy, Skrytá identita, Sólokapr

KOUTEK PRO NEJMENŠÍ

KALEIDOSKOP Z HOLUBIC A KOZINCE
Vyprávění 11

JAK ŠEL ČAS!
Dá se nazvat dnešní vyprávění – spíše pouhé ohlédnutí se do doby pro mnohé naše občany připomínající dětství, mládí a pro ty nejmladší
minulost, o které se dočteme jen v zápisech do obecní kroniky. Že tato kniha je vzácným dějinným pokladem, někdy úsměvných, jindy tragických
událostí nezkreslených dobou a neovlivněných kronikářem. Stačí nahlédnout o cca 100 let nazpátek a zjistíme jak uplynulá léta byla pestrá v
dobrém, ale i zlém. Vžívám se, jak tehdy bylo běžné, do role obecního a panského bubeníka, vystupuji na malé návrší před bývalý hlavní vjezd do
panského dvora, v místech dnešní „Ratejny“ a bývalé fary před kostelem. Zmíněné návrší jest místem dnešní lípy svobody s POMNÍKU PADLÝCH. Z
tohoto místa vyhlašoval bubeník nástup na robotu tuční i potažní pro blaho místní šlechty a církve. Stejně tak zde byly vyhlašovány (na vědomost
dávány) zprávy a oznámení starosty i ostatních konšelů a jak zajímavé byly prosuďte sami:
1224-1225 tento letopočet uvádíme jako založení místního kostela – románské rotundy (některé prameny uvádějí rok 1124 - 1125). První zmínky
o Holubicích jsou z r. 1202 – 1207. Kmeny BOJŮ (Bohémů – Čechů) se zde objevují v době Laténské t.j. 400 let př.n.l. Rotunda
původně zasvěcena pravděpodobně sv. Kateřině (dokladem jest nástěnný obraz Stětí sv. Kateřiny) Nyní je kostel zasvěcen Narozeni
Panny Marie.
Rok 1849 pro mnohé zajímavý údaj – do tohoto roku je v Holubicích jediná hospoda v čp. 23, majitelem je Matěj Hanuš (kulturní dům). Koncem
roku zřízen druhý hostinec v čp. 15 pan Josef Pospíšil (dnes pí Poncarová). V tomto roce císař Ferdinand I. Dobrotivý – zrušil
poddanství, desátek a robotu.
Rok 1850 zřízen třetí hostinec František Vondráček v čp. 58 (Satrapovi).
Rok 1872 zřízen čtvrtý hostinec v čp. 8 Josef Pokorný (Ondrovičovi).
1860-1879 v obci Holubice 55 popisných čísel
Rok 1865 poslední oprava místního kostela, přitom zrušen původní opukový (kamenný) stolec, v něm byla nalezena pečeť světícího biskupa
Pelhřima (v Národním muzeu) a olověná skříňka se sv. ostatky
1848-1849 vracím se k této hrozné události: požáry – peklo se na svatbu v čp. 3 u Pilných (později Halíků, Ženíšků, Altmarových) vdávali dceru, v
noci začala hořet došková střecha, vítr rozehnal oheň nad obec, která až na malé výjimky shořela celá! Až v Praze bylo nutno
šturmovat hasiče. Pan Srba, sládek od Zlaté štiky v Praze, po tak hrozném neštěstí nechal splavit dříví až ze Šumavy a všem co
pohořeli – Miller Josef čp. 2, Pilný František čp. 3, Šára Jan čp.4, Šára František čp.5 – a mnoha dalším potřebným jej daroval. Když
bylo vše postaveno znovu, přijel pan Srba do Holubic, když se ho obdarovaní dotazovali co budou platit, vzal křídu a vše pečlivě
rozpočítal, pak vzal čepici Francka Šáry a pravil: „Čepice Franty Šáry to všechno zaplatí“. Účet smazal a tím bylo vše vyrovnáno, i to
bylo gesto přátelství.
1850-1877 tedy za 27 roků lehlo popelem 41 stavení – domů, stodol, kolen, chlévů a jiného nemovitého majetku. Příčina byla přepestrá – jiskry
z komínů, msta, došková (snopková) krytina, obilí i se slámou. Málo co pojištěno, s ohněm často přicházela i smrt majitele.
Rok 1901
byl vydlážděn rigol v Průhonu, dláždil jej zednický mistr Pokorný z Kralup. V tomto roce byly instalovány varhany z Minic do místní
rotundy. Zřízen i kůr, kde sedával pouze nájemce místního dvora a členové jeho rodiny. V tomto roce byl naposledy vymalován kostel.
Rok 1904 vydlážděn rigol od kulturního domu ke škole.
Rok 1905 13. května s velkou slávou v obci, bylo uděleno Čestné občanství Holubic její jasnosti Nejvyššímu Maršálkovi, zemskému knížeti
Jiřímu Lobkovicovi Hořínskému.
Rok 1906 od prosince 1906 uzákoněno volební právo pro muže starších 24 let bez ohledu na majetek
Rok 1908 25. března na památku 60-tiletého jubilea panování jeho veličenstva císaře a krále Františka Josefa I., byla uspořádána v Holubicích
„Velká stromková slavnost“. Po službách Božích, po projevech zástupců obce a za zpěvu školních dítek, odebral se průvod před školní
budovu, kde byly zasazeny dva lipové stromky (později nahrazeny kaštany) a za vsí před hřbitovem bylo zasázeno 30 hrušňových
stromků (dnes zůstal pouze jeden). Zachráníme snad jediný 100letý strom v obci. Dále byl vysazen jeden lipový stromek u místní
umrlčí komory (zda byl vysazen také před kostele není zaznamenáno). V tom roce byla také provedena změna názvů obcí: Votvovice –
Otvovice, Volovice – Olovnice, Vodolka – Odolena Voda a další.
Rok 1918
na následky ŠPANĚLSKÉ CHŘIPKY zemřela 22letá Marie, dcera Čeňka Fulína čp. 56, který zemřel v roce 1917, z rodina zůstala pouze
matka. Syn Ladislav byl toho času voják v Albánii. Zemřel též majitel cihelny A.Procházka čp.16.
Rok 1920 zasazena „Lípa svobody“ u POMNÍKU PADLÝCH před čp.26 (Veselých).
1920-1921 proveden zábor (parcelace) pozemků od dvora Lobkowitzů na výstavbu rodinných domků (Čapák), ty byly rozprodány zájemcům za
cenu 1Kč/1m2. Zastavované území bylo nazváno NA NOVÉ ČTVRTI.
Rok 1920 prvním obecním strážníkem byl zvolen pan Václav Vendera.
Rok 1922 dán do betonových skruží potok pod školou (od Mrázků k rybníku), zahájena výstavba silnice na Trněný Újezd. V místní škole
otevřena třetí třída.
Rok 1923 NA NOVÉ ČTVRTI (Čapáku) dokončena stavba osmi domů v první ulici. C čp. 20 poprvé najata místnost pro úřadovnu obecního úřadu.
Doposud úřadoval starosta doma.
Rok 1924 do vlastnictví obce převeden dům čp. 63 od pí Halíkové (dnes obchod pí Helebrantové)
Rok 1926 vybudováno osvětlení zahrady pod rybníkem (hřiště) – 12 světel. Pí M. Ebrtové přidělena trafika jako náhrada za státní rentu po
válečném invalidovi, stejně tak pí M. Kokoškové (trafika stávala proti škole). František Holeček přistavěl k hostinci čp. 23 taneční sál
(kulturní dům). Vyvezeno bahno z rybníka.
Rok 1927 dokončena stavba doma p. Karla Šuldy (u kanálu), p. Černohorského a p. Máry.
Rok 1928 vyzděn most do první ulice, která byla vyštětována. Předělána poslední došková střecha na stodole p. Václava Jiráka.
Rok 1929 počátkem ledna napadla až půlmetrová vrstva sněhu, mrazy klesly až na -35°C, které trvaly až do poloviny února. Následovalo
oteplení, ale pak opět mrazy a -28°C. Důsledkem toho byly zmrzlé ovocné stromy ve všech zahradách a alejích. Mnohé se podnes
nepodařilo obnovit např. OŘÍŠKA. Přežila jen odrůda PANENSKÉ ČESKÉ.
Tímto rokem dnešní vyprávění končí a na další se můžete těšit již v příštím vydání našich novin.
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