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NAŠE NOVINY

Výlet českou hudební scénou se společným zpěvem na závěr.

HASIČSKÝ PLES 14. 2. 2015

PŘEČTĚTE SI
ROZHOVOR MĚSÍCE
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PLÁNOVANÉ AKCE
Bakus

28. 2.

Šibřinky

14. 3.

Babinec

10. 4.

Vítání občánků

25. 4.

Pálení čarodějnic 30. 4.
Dětský den
Staročeská pouť
TYP
Sportovní den

13. 6.
6. 6.
27. 6.
5. 7.

V sobotu 14. 2. 2015 se konal v prostorách KD Holubice Hasičský ples SDH
Kozinec.
Začátek plesu odstartoval velitel SDH
Kozinec Michal Vocílka, kdy po nástupu
hasičů žen i mužů poděkoval všem
sponzorům, kteří do tomboly věnovali
hodnotné ceny, a zahájil ples.
K poslechu a tanci hrála hasičská
skupina PARADOX, hudba byla
výborná, zpěvačka Lenka s každým
rokem zpívá lépe a lépe, i díky tomu
byl parket stále plný nadšených a tancechtivých tanečníků.
O obrázkovou výzdobu tanečního sálu
se opět postaraly děti z MŠ Holubice,
a že to byla výzdoba prvotřídní - tolik
nádherných obrázků….. Uvidíme, jestli
se z nich nevyklubou budoucí slavní
umělci. Ještě jednou velice děkujeme
za krásné obrázky.
O celý kulturní program se tentokrát
postarali samotní hasiči… Jednalo
se o dvě kulturní vložky s velmi
nostalgickým nádechem. První bylo
na programu SPARTAKIÁDNÍ VYSTOUPENÍ – POUPATA, toto vystoupení zakončila píseň z muzikálu
KLEOPATRA, v podání Antonína
„TONYHO“ Šulce. A jaké vystoupení
bylo? Všichni cvičenci vyběhli v nádherných trikotech (oranžové trenýrky
s velkými zelenými puntíky a bílá trička)
s neoholeným podpaždím…. ;). Ano,
ano, žiletky v té době byly velmi těžko
sehnatelné…..

Spartakiádní „poupátka“ v podání
našich hasičů.

Kleopatra ... neměla by být oholená? Ale což, výkon byl perfektní.

Na plese bylo možné potkat
různé hosty.

Šarmantní dámy ve stylu 30. let
minulého století.

... pokračování na str. 7
Zábava byla úplně všude skvělá
a tyto dámy jsou toho důkazem.
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Informace z obce
Když se chce, tak to jde.....

Zastupitelstvo obce
Starostka:
Bc. Eva Ježková
Místostarosta: Petr Satrapa
Členové zastupitelstva:
Ing. Jan Miller, Markéta Pilecká,
Ing. Daniel Dubský, Ondřej Šrámek,
Věra Bittnerová, Markéta Šedivá,
Ing. Lucie Chorváthová.
Další vydání Našich novin najdete
ve schránce v březnu 2015.
Kontakty:
- tel.: 315 786 086, 605 149 280
- sekretariat@holubicekozinec.cz
- www.holubicekozinec.cz
- adresa: Holubice č.p. 175
252 65 p. Tursko

Ráda bych vám, čtenářům Našich novin, v této povánoční době plné různých
předsevzetí a slibů přinesla příběh našeho spoluobčana, který slova doslova
proměnil v činy.
Petr Petřina, tak se tento mladý muž jmenuje, se před rokem rozhodl radikálně
změnit svůj způsob života - prostě „zatočit“ se svými kily.
Před rokem se obrátil na redukční výživové specialisty, kteří pro něho po zjištění
jeho zdravotního stavu vybrali nejvhodnější program stravy tzv. „přesně na míru“,
s vyloučením nevhodných a zařazením vhodných potravin. Dodržování tohoto
programu a doporučení lékařů včetně zahájení vhodné pohybové aktivity přineslo
kýžený výsledek. Petr shodil během jednoho roku 33 kilogramů ze své tělesné
hmotnosti. To je neuvěřitelný výkon. Dnes je to úplně jiný člověk a jistě je právem
hrdý na to, co svou pevnou vůlí a pílí dokázal. Je velkou inspirací pro nás všechny,
nejen vzhledem k našim vánočním prohřeškům, ale i vzhledem k nezdravému
způsobu života, který se bohužel pro řadu z nás stává běžnou záležitostí.
S laskavým dovolením Petra, přikládám jeho dvě fotografie, které dokládají, jaký
velký kus práce na sobě vykonal a kolik odhodlání prokázal v boji proti nadváze.

Harmonogram veřejných
zasedání v roce 2015
Zasedání
zastupitelstva
jsou
veřejná, konají se v zasedací
místnosti budovy Obecního úřadu
v Holubicích, začínají od 18. hodiny
(není-li uvedeno jinak).
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Mimořádná zasedání zastupitelstva
se mohou konat dle potřeby, budete
o nich řádně informováni dle zákona
č. 128/2000 Sb., zákona o obcích.

Pošta - změna otevírací
doby od 23. 1. do 28. 2. 2015
Po 8.00 - 11.00
Út 8.00 - 11.00
Út 8.00 - 11.00
Čt 8.00 - 11.00
Pá 8.00 - 11.00

14.00 - 16.00
14.00 - 16.00
14.00 - 16.00
14.00 - 16.00

Petr před zahájením redukčního
programu
... po roce je z něj úplně jiný člověk

Blahopřejeme jubilantům
V prosinci oslavili narozeniny:
Dalíková Ludmila, 75 let
Millerová Eva, 86 let
Mühlheimová Marie, 70 let
Ochotná Jiřina, 75 let
Ochotný Stanislav, 81 let
Šíchová Jaroslava, 87 let
Táborská Jiřina, 80 let
Valtr Jiří, 60 let
V lednu oslavili narozeniny:
Jirkovská Zora, 65 let
Lorenc Jiří, 65 let
Márová Miloslava, 60 let
Márová Jaruška, 80 let
Mára Miloslav, 86 let
Kříž Josef, 81 let

PRODÁM PATROVÝ ŘADOVÝ
RODINNÝ DŮM
v nedaleké obci Brandýsek
(20 km od Prahy, 10 min. od
Kladna).
Dům po kompletní rekonstrukci.
Plocha 223 m2, zastavěná plocha
90 m2.
Dům je energeticky úsporný, obec
výborně občansky vybavena - škola,
školka, lékař, lékárna, několik
obchodů.
Dostupnost - vlak i autobus
do Prahy i Kladna.
Ihned k nastěhování.
Cena 3290000,- Kč. Bližší informace na tel: 605 970 008
RK prosím nevolat!

Rozhovor měsíce

Paní starostka a Tři králové

Rozhovor s paní Ježkovou
Jako každý rok vám i letos
Naše noviny v lednovém vydání
přinášejí povídání s naší paní
starostkou Bc. Evou Ježkovou.
Aby byla trochu změna, nebude
to tentokrát klasický rozhovor
s otázkami a odpověďmi, ale
spíše
vyprávění
rozložené
do bodů či témat, které vás, čtenáře,
zajímají.
Pár slov úvodem
Když bych se měla ohlédnout
za uplynulým rokem 2014, musím v prvé
řadě poděkovat občanům naší obce
za důvěru a znovuzvolení své i našeho zastupitelstva. Letos to bude 10 let,
co pro obec ve víceméně stejném
složení pracujeme, a věřím, že pracujeme
dobře.
Kdybychom
dobře
nepracovali, jistě by se ve volbách
objevili protikandidáti. To se nestalo,
a tak jsme mohli čas ušetřený
na předvolební kampani věnovat
přípravě nových projektů.
Být starostou…
Za těch 10 let jsem pochopila, že
starostování nelze dělat tak říkajíc
s rukama v klíně, že je to velká zodpovědnost a každodenní plné nasazení, které
vyžaduje odvahu, trpělivost, toleranci
k věčné kritice, určitý nadhled, elán a
optimismus.
Jednání, zařizování projektů je tolik,
že to vše je běh na dlouhou trať
nebo lépe řečeno běh nikdy nekončící.
Za sebe i své kolegy ze zastupitelstva
mohu říci, že už máme odhad, co se týče
základních, důležitých a každodenních

potřeb obce, jako dosud se budeme
snažit i nadále udělat a zajistit pro obec
a hlavně naše občany maximum.
Být starostou obce neznamená jen
profesionální přístup k zajišťování
běžného chodu obce a realizaci nejrůznějších projektů. Vyžaduje to celého
člověka, jeho lidskou stránku. Starosta
obcí doslova žije. „Žije“ vítáním
občánků,
šerpováním
budoucích
prvňáčků, nejrůznějšími společenskými akcemi či návštěvami u starších
spoluobčanů u příležitosti jejich narozenin. Jen tak může starosta vnímat
a pochopit obec, pro kterou pracuje,
její potřeby a tendence, a ve prospěch
všech na ně reagovat.
Co bylo a je na místě zmínit?
V roce 2014 byly splaceny dva dodavatelské úvěry z roku 2010 – jeden
z nich byl na rekonstrukci a modernizaci
základní školy a druhý na bezbariérové
chodníky na Kozinci.
Co aktuálně řešíme?
* Petardy a zábavní pyrotechnika
Nejčerstvější záležitostí jsou stížnosti na petardy. Sice tato věc bude
na pořadu dne zase až téměř za rok
(alespoň doufám), ale aktuálně ji
řešíme. V jisté toleranci jsou tyto hlučné
a často nebezpečné aktivity v souvislosti s oslavami Nového roku. I u nás v
obci se ale projevil obecný problém, kdy
již od začátku prosince (většinou) děti
odpalují nejrůznější zábavní pyrotechniku a působí tak problémy majitelům
psů, rodinám s malými dětmi či starším
spoluobčanům.
Objevily se i bezohledné případy, kdy
děti házely petardy přímo na psy nebo
jiným dětem a lidem pod nohy. Chtěla
bych apelovat především na rodiče, aby
svým dětem takové zábavy nedovolovali, ba dokonce nesponzorovali, aby
jim vysvětlili, co mohou způsobit jak
druhým, tak sobě. Za obec se pokusíme
zajistit omezení či zákaz prodeje
zábavní pyrotechniky dětem alespoň
tam, kde je to v naší kompetenci.
* Zvýšený zápach skládkových plynů
V posledních měsících jste si stěžovali na zvýšený štiplavý zápach v obci
a jejím okolí. Prověřili jsme situaci
a společnosti Regios jsme postoupili oficiální stížnost. Ze strany Regiosu
nám bylo sděleno, že vše záleží jak
na aktuální skladbě dováženého
komunálního odpadu, tak na přírodních
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vlivech – počasí, teplotě, tlaku vzduchu
a směru větru. Některé věci těžko
ovlivníme. Pokud se ale problém
bude opakovat, společnost doporučuje provést záznam v aktuálním čase,
nahlásit obci a poté bude možné situaci
vyhodnotit a sdělit jasné stanovisko
o původu zápachu.
* Rozpočtové provizorium
Na konci roku 2014 schválilo zastupitelstvo rozpočtové provizorium. Finální
obecní rozpočet bude sestaven
a schválen do konce prvního kvartálu
roku 2015 na základě schválených
či neschválených dotací, o které máme
zažádáno, a to z důvodu financování vlastních zdrojů obce k schváleným
projektům.
Na tomto místě bych ráda opětovně
apelovala na majitele novostaveb, aby
ihned po kolaudaci přišli na obecní
úřad zažádat o číslo popisné, přihlásili se k trvalému pobytu a poslední krok
- navštívili finanční úřad k řešení daně
z nemovitosti. Tak mohou díky daním
převáděným od státu pozitivně ovlivnit
obecní rozpočet.
* Dotace
Základní škola
V roce 2014 jsme zažádali s ohledem
na počet předškolních dětí v obci
na Ministerstvu školství o dotaci
na rozšíření kapacity naší základní
školy. Mně z neznámých důvodů bylo
vyhodnocení všech podaných projektů
zrušeno, tedy i našeho.
Všechny projekty budou tedy hodnoceny znovu od začátku. Výsledky budou
k dispozici v průběhu prvního kvartálu
2015. Není to běžná praxe a bohužel
sama nevím, co si o tomto postupu
ministerstva mám myslet. Rozšíření
kapacity školy (rekonstrukce půdních
prostor na třídy, náležité kapacitní
úpravy šaten a jídelny) je nutností. Vše
je v součinnosti se zřizovatelem ZŠ obcí
Tursko. Pro všechny přijaté děti, které
byly u zápisu, bude kapacita zajištěna.
V souvislosti se ZŠ ještě musím
zmínit několik faktů:
- Ze ZŠ ke konci roku 2014 odešel
ředitel Mgr. Vít Šolle (stal se zástupcem starosty Prahy 5) a aktuálně
probíhá výběrové řízení na ředitele
nového.
- Usilujeme o umístění družiny do
Holubic.
... pokračování na str. 4
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... pokračování ze strany 3

- Před 10 lety, když jsme na obci začínali,
se zvažovalo úplné zrušení základní
školy – bylo v ní 8 dětí ve spojené třídě.
Provozní náklady na budovu s počtem
8 dětí byly neúnosné, ale díky provozu
školky a obecního úřadu (tenkrát ve
stejné budově) se náklady kompenzovaly. Jak jsme nyní všichni rádi, že se
tak tenkrát nestalo, to asi nemusíme
zdůrazňovat…Škola je srdcem obce.
Vždy to tak bylo a bude.
- Do základní školy z naší mateřské
školy bude letos přecházet přes 50 dětí.
Tento fakt jistě potěší rodiče dětí, které
se letos budou do mateřské školy hlásit
– bude přijato více dětí, než tomu bylo
v předešlých letech. V únoru proběhne
Den otevřených dveří a v březnu pak
Zápis.
Místní komunikace
Již vloni byla schválena z ROP dotace
na opravu místní komunikace kolem
hřbitova k rybníku. Tento projekt je nyní
ve fázi výběrového řízení na dodavatele
a práce by měly být zahájeny v březnu.
Bezbariérové chodníky Holubice
Na tento projekt jsme zažádali o dotaci
hned na počátku letošního roku.
Zahrnuje vybudování bezbariérových
chodníků kolem krajských komunikací – od přechodu u MŠ až po Sadovou
ulici (ke koním). O výsledku by mělo být
rozhodnuto do konce března 2015.
Ordinace praktického lékaře
Naše obvodní lékařka - paní doktorka
Šmatová - čeká v létě radostnou událost,
narození miminka. Všem zaregistrovaným, ale i těm, kteří se chystají teprve
registrovat, paní doktorka vzkazuje, že
provoz v době její nepřítomnosti bude
zajištěn, sama začne opět ordinovat v
brzké době po porodu. Přejeme hodně
štěstí.
Ještě pár informací o tom, co nás
čeká v roce 2015
Od 7. dubna bude v souvislosti se
zahájením provozu nové zastávky
metra na Bořislavce upravena trasa
autobusu číslo 316. Autobus již nebude
zajíždět až na Dejvickou, ale bude mít
konečnou zastávku na Bořislavce, což
bude stávající zastávka Horoměřická. Ve špičkách bude provoz posílen
a spoje budou jezdit v kratších intervalech (místo 10 minut zhruba po 7-8

Rozhovor měsíce
minutách).

Závěrem

Slibované retardéry na ulici Platanové
čekají na dokončení oprav komunikací, které už byly částečně investorem
zahájeny, investor je v tomto směru
ze strany obce opakovaně urgován.

Na závěr bych ráda poděkovala všem
spolkům v obci za bohatý společenský,
sportovní a kulturní život v obci. A nejen
spolkům – samozřejmě i všem, kdo
se na organizaci akcí a aktivit podílejí
a pomáhají. Stále platí, že jsou vítány
nové nápady, noví dobrovolníci a noví
pořadatelé akcí.

U obchodu v Holubím háji se letos
počítá s parkovištěm, také s umístěním odpadkových košů.
Jinak jsme o všem důležitém informovali
a i nadále budeme informovat v Našich
novinách a na obecním webu. Drobné
nedostatky, které se na něm projevily,
se aktuálně dolaďují (zasílání aktualit
e-mailem, diskuse…).

Přála bych nám všem, abychom
v letošním roce nacházeli v sobě
i kolem sebe jen vše dobré a pozitivní. Život je příliš krátký na to, abychom
v něm byli nespokojeni. Mohu-li v tomto
nějak pomoci já, přijďte.
EJ, HM

Poplatky vybírané na obecním úřadě
Na OÚ Holubice jsou od ledna 2015 vybírány tyto poplatky pro rok 2015:
1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu dle OZV:
• 650,- Kč za fyzickou osobu hlášenou v obci
• 650,- Kč za fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu sloužící k rekreaci
a není hlášena k pobytu
• 1.200,- Kč za fyzickou osobu, která podniká v obci Holubice-Kozinec
Poplatek je splatný bez vyměření vždy do 15. února každého roku. Na známky
z předchozího roku je odpad svážen do konce února následujícího roku.
2. Místní poplatek ze psů dle OZV:
• 100,- Kč za 1. psa
• 150,- Kč za každého dalšího psa
Poplatek je splatný nejpozději do 31. 5. příslušného roku.
3. Místní poplatek za užívání veřejného prostranství dle OZV č. 2/2003:
• 1.200,- Kč za vozidla do 3,5 t
• 2.400,- Kč za vozidla nad 3,5 t
Poplatek je splatný dnem splnění oznamovací povinnosti.
4. Stočné:
• 22,- Kč / 1 m3
V domě, kde je pouze obecní vodovod, je spotřeba určena vodné = stočné.
Tam, kde je více zdrojů a nelze změřit množství odebrané vody, je určeno stočné
dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Čas plnění je odečítací období, tj. jedno pololetí, OÚ rozesílá faktury.
Výše uvedené poplatky je možno uhradit v pokladně OÚ Holubice (platební
kartou nebo v hotovosti) v úřední hodiny:
ÚT
8:00 - 11:30, 12:00 - 18:00
ČT
8:00 - 11:30, 12:00 - 16:00
Nebo na účet obce: 9924111/0100, KB a.s. (jako VS uveďte č. p. domu a do
zprávy pro příjemce uveďte, o jaký poplatek se jedná a Vaše příjmení)
Příklad: vs = 175, zpráva pro příjemce = svoz KO, Novákovi (hlášeny 3 osoby),
tzn., že celková částka za svoz KO bude např. 1950,- Kč
Děkujeme za pochopení.

Kulturní dění v obci / Informace z obce
Jak přezimují fotbalisté TJ
Sokol Holubice?
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O jeho návratu z hostování v Dukle (Aritmě Praha) se bude jednat.

Od listopadu, kdy se dohrála podzimní
část letošního ročníku Okresního
přeboru, uběhlo již docela hodně
vody. První zápas jara nás čeká
až 21. března, ale fotbalisté samozřejmě nezahálejí. Pod vedením trenéra
Slavíčka procházejí zimní přípravou.
Kromě tréninků mají v plánu i několik
přípravných utkání.

Potvrzenou posilou Slavíčkova týmu je už nyní třiadvacetiletý levý obránce
či záložník Ondřej Jurko, kterého do týmu doporučil jeho bratr a brankář Jakub.

Na zimním turnaji, který se hrál 1. 2.
v Neratovicích, zahájili fotbalisté
Holubic porážkou od Vojkovic 1:5 po
poločase 0:3.

7. února jsme v dalším přípravném utkání s Kojeticemi vyhráli 5:2, kdy za nás
zaperlil hattrickem Jirka Valtr a po gólu přidal Luboš Vosáhlo a Kirill Prilepskiy.
Radost nás zase přešla 15. 2. v zápase s Nelahozevsí, který skončil naší prohrou
2:4. Naše branky dávali Ondra Jurko a Kirill Prilepskiy.

Jedinou branku holubického týmu
vstřelila nová posila Ondřej Jurko
z přímého kopu. K dispozici nebylo
hned několik hráčů základní jedenáctky. Chyběli Jaroslav Valtr, Jiří Valtr,
Pavel Bouška, Jakub Židoň, Luboš
Vosáhlo a Jan Moravec, který utkání
pouze přihlížel. Do zápasu ale například
zasáhl
šestnáctiletý
odchovanec
Sokola Roman Ježek, který tak navázal
na rodinnou tradici Ježků v holubickém
dresu.

Ještě nás čekají následující přípravná utkání:
21. 2. 15:00
Pšovka - Holubice (UMT Neratovice)
1. 3. 17:00
Holubice - Odolená Voda
14. 3. 14:00
Holubice - Velké Přílepy (hřiště Holubice)
Snad bude zimní příprava úspěšná, abychom v sobotu 21. března mohli Jílové
B, které k nám zavítá na první mistrovské utkání jarní části Okresního přeboru,
vyprovodit s nadílkou… Hraje se od 15 hodin.

Vojkovice – Holubice 5:1 (3:0)
Branka: Jurko
Sestava 1. poločas: Jurko – Mára, Hovězák, Rohan, Jurko – Čížek, Rodr, testovaný hráč, Helebrant – Prilepski, testovaný hráč
Sestava 2. poločas: Hajda – testovaný hráč, Helebrant, Hovězák, Jurko – Prilepski, Rodr, testovaný hráč, Dvořák – Ježek, Bartošík

V tuto chvíli již také můžeme avizovat, že ani na jaře nebudou chybět naše roztleskávačky a vlajkonoši. A co víc - s jarem si připravili novou choreografii.
Přejeme všem příznivcům holubického fotbalu krásné dny a těšíme se na vás.

Kulturní dění v obci 2015
Datum 		

Akce 				

Kde				

Kdy		

28.2.2015
Bakus 				
KD Holubice 			
13:00		
14.3.2015
Šibřinky 			
KD Holubice			
20:00		
10.4.2015
Babinec 			
KD Holubice 			
17:00		
25.4.2015
Vítání občánků 			
OÚ Holubice 			
14:00		
30.4.2014
Pálení čarodějnic 		
Hřiště Kozinec 			
13:00		
13.6.2015
Dětský den 			
Hřiště Kozinec 			
13:00		
6.6.2015
Staročeská pouť 		
Letní parket Holubice 		
15:00		
27.6.2015
TYP 				
Letní parket Holubice 		
20:00		
5.7.2015
Sportovní den 			
Letní parket Holubice		
13:00		
15.8.2015
Festival 			
Letní parket Holubice 		
12:00		
												
25.7.2015
Věra Špinarová			
Letní parket Holubice 		
20:00		
29.8.2015
TYP 				
Letní parket Holubice 		
20:00		
26.9.2015
Pohádkový les 			
U Hřiště			
13:00		
17.10.2015
Vítání občánků 			
OÚ Holubice			
14:00		
31.11.2015
Halloween 			
Hřiště Kozinec 			
16:00		
23.11.2015
Setkání s důchodci 		
OÚ Holubice			
16:00		
4.12.2015
Mikulášská besídka 		
OÚ Holubice			
16:00		
12.12.2015
Rozsvícení stromečku 		
OÚ Holubice			
13:00		
1.1.2016
Ohňostroj			
KD Holubice 			
19:00		

Pořádá
Všechny spolky
Sokol Holubice
Obec Holubice
Obec Holubice
SDH Kozinec
SDH Kozinec
Sokol Holubice
Sokol Holubice
Sokol Holubice
Obec Holubice
J. Chaloupek
Sokol Holubice
Sokol Holubice
Obec Holubice
Obec Holubice
SDH Kozinec
Obec Holubice
Obec Holubice
Obec Holubice
Obec Holubice
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Kulturní dění v obci
Masopustní rej v mateřské škole

ZÁPIS
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
HOLUBICE
se uskuteční

v sobotu 14. 3. 2015
od 8:00 hod. do 12:00 hod.
od 13:00 hod. do 16:00 hod.
v Mateřské škole Holubice,
Lesní 58
Při zápisu je nutno předložit:
• vlastní občanský průkaz
zákonného zástupce,
• rodný list dítěte,
• vyplněnou Žádost o přijetí dítěte,
včetně potvrzení od lékaře
o zdravotním stavu
a očkování dítěte
Upozornění:
V den zápisu mají všechny podané
žádosti k přijetí stejnou váhu,
v žádném případě nebude v den
zápisu vytvořeno pořadí s přednostní
výhodou k přijetí do MŠ.
Výsledek přijímacího řízení bude
zveřejněn formou seznamu registračních čísel na vývěskách obce a MŠ a
na webových stránkách.
Bližší informace na
www.msholubice.cz

Základní škola Tursko,
okres Praha-západ,
přijme ve školním roce 2015/2016

kvalifikovaného učitele
1. stupně ZŠ.

Nabízíme příjemné prostředí v menší
venkovské škole. Výborné spojení
v rámci PID. Strukturovaný profesní
životopis zasílejte na adresu: ZŠ
Tursko, Pražská 67, 252 65 nebo
e-mail: zs.tursko@seznam.cz

Přestože byl letošní únor ve znamení nachlazení a chřipek, celý týden
od 16. do 20. 2. se v naší školce konaly přípravy na Masopust.
Děti si den co den připravovaly masky, seznamovaly se s tradičními zvyky, učily
se lidové písničky. Oslava masopustu vyvrcholila ve středu, kdy se v jednotlivých třídách sešla více jak polovina dětí. Všichni přišli v krásných masopustních
maskách, které povětšinou vytvořily jejich šikovné maminky nebo babičky.
Děti si pochutnaly na koblížkách a pečené husičce, zasoutěžily si a zatancovaly
na tradiční masopustní muziku. Zatímco se ve třídě Broučků házelo z látky ušitými
jitrničkami do připravených košů, u Motýlků se jedlo, pilo a hodovalo, Včeličky měly
plné ruce práce s hodem na terč – na velikou šišku. Děti byly veselé a spokojené,
domů si odnesly drobné dárky, ale především památku na jeden z mnoha výjimečných dní strávených ve školce. Již se těší na další akce - na divadélko s tématikou
Velikonoc či na aprílový celodenní výlet do Červeného Újezdu.
Děkujeme všem rodičům za pomoc, pochopení a spolupráci při přípravě
programu, koneckonců děláme to všichni rádi pro naše děti.
Za kolektiv Mateřské školy Holubice				
Mgr. Eva Bělíková

Zápis do 1. třídy
V sobotu 17. 1. 2015 a v pondělí
19. 1. 2015 proběhl na naší škole zápis
do 1. třídy. V letošním roce se k zápisu
dostavil rekordní počet dětí. Celkem
přišlo 66 dětí v doprovodu svých rodičů.
Při přijímacím pohovoru u našich učitelů
předvedli budoucí žáci 1. třídy svoje
schopnosti a dovednosti. Všechny děti
byly za svou snahu odměněny výrobky
starších dětí a malou sladkou tečkou.

Při vstupu do školy je vítali naši starší
žáci v pohádkových kostýmech. Děkuji
tímto žákům 3. třídy a jejich rodičům za
skvělou spolupráci a pomoc s organizací zápisu. Určitě se na všechny nové
žáky moc těšíme.
Další informace ohledně nástupu dětí
do 1. třídy se dozvíte na informativní
schůzce, která proběhne v úterý 9. 6.
2015 od 17:30 ve škole v Holubicích.
Renata Vařechová

Jarňoletní bazárek dětského
oblečení a potřeb
pro děti
28.3.2015 v KD Holubice
Čekáte miminko nebo potřebujete obměnit šatník Vašeho dítka?
Přijďte prodat a nakoupit na již tradiční Bazárek dětského oblečení a potřeb
pro děti. Kromě mimi a dětského (spíše jarní a letní) oblečení, obuvi, hraček,
dětských potřeb, nespotřebovaných plen, výživy apod., můžete přinést také
těhotenské oděvy.Velký zájem bývá hlavně o oblečení pro děti předškolního
a školního věku. Po minulých zkušenostech prosíme o maximální počet 100
ks položek.Prodávané věci řádně označte Vašimi iniciálami, cenou a číslem
tak, aby označení nespadlo. Dále vypište jednostranný formulář (seznam věcí),
doplňte svůj e-mail a telefon.
Jednorázový manipulační poplatek při prodeji nad 100,- Kč je 30,- Kč.
Za prodávané věci neručíme.Formulář pro prodávající
je k dispozici na OÚ v Holubicích nebo zašleme na e-mail.
Kde: Kulturní dům Holubice
Výběr: 27.3.2015 18:00 – 20:30 pátek
Prodej: 28.3.2015 9:30 – 15:00 sobota
Více na e-mailech: lucie.benes@gmail.com, sonacarpentero@centrum.cz
Těšíme se na všechny, co se přijdou podívat i nakoupit.

Kulturní dění v obci / Informace z obce
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TJ Sokol Holubice
pořádá

14. 3. 2015
od 20:00 hod.

v kulturním domě
maškarní ples

Šibřinky
Těšit se můžete na soutěže o ceny
(dříve tombola).
Nejlepší maska bude oceněna
dortem a dvěma vstupenkami na
koncert
Věry Špinarové,
který se uskuteční
25. 7. 2015
v Holubicích.
K tanci a poslechu bude hrát
kapela A-CLUB,
vstupné 100,- Kč.

Nádoby na komunální odpad
Ceník nádob na komunální odpad při
koupi na OÚ Holubice:
Nádoba o objemu:
110 L (plechová):
750,- Kč vč. DPH
120 L (plastová):
750,- Kč vč. DPH
240 L (plastová):
1.200,- Kč vč. DPH
Nádoby o objemu 120 L a 240 L určené
na svoz BIO odpadu jsou zapůjčeny
po dobu svozu. Pokud nájemník nechce
již svážet BIO odpad, odevzdá čistou
nádobu zpět OÚ Holubice.
Důležitá
informace
ke
svozu
komunálního odpadu (,,KO“)
Vzhledem k častým reklamacím
nevyprázdněných nádob jsme byli
upozorněni svozovou firmou
na fakt, že nádoby nejsou ve svozový
den přistaveny k okraji komunikace
před domem.
Svozový den je stanoven na pondělí,
v čase od 5:00 do 22:00 hod. Proto je
nutné nádoby na KO mít připravené na
5:00 hod. ráno v pondělí.
Žádáme proto všechny občany, aby své
nádoby měli připravené a předešlo se
tak nedorozumění.
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Setkání s důchodci

Tak jako každým rokem se konalo
24. listopadu v zasedací místnosti
OÚ Setkání s místními důchodci.
Vyhřátý sál, vánočně ozdobené stoly,
to vše nás mile přivítalo. Sešel se nás
poměrně hojný počet, přestože některé
účastnice setkání z našich kruhů odešly,
přibyly nové.
Paní starostka Eva Ježková nás
seznámila s programem a přivítala
místní umělce. Následoval program
iluzionisty Aleše Krejčího a jeho
manželky. Ten nás svými zahraničními
zkušenostmi a kousky velice pobavil,
což nelze vylíčit jen několika málo
větami. Připomněl nám svým vystoupením známého imitátora Václava
Faltuse, který má být jediný na světě,
co dokáže velice úspěšně imitovat tři
sta hlasů známých osobností, též zvířat.
Umělec si získal svým vystoupením
a vyprávěním historek známými hlasy
zasloužený potlesk. Oběma umělcům,
kteří vystupují společně, se u nás líbilo.
Následovala volná zábava, v níž opět
zabodoval pan Hovorka a jeho klávesy.
Zahrál na přání cokoli si kdo přál ze
všech možných žánrů.
Pohoštění bylo skvělé, o což se vzorně
starala paní starostka s paní Petřinovou. Svíčky na vánočních věncích
pomalu dohořívaly a my se pomalu
začaly rozcházet. Pan Hovorka ukončil
hudební produkci v devět hodin večer,
my se s ním rozloučily potleskem.
Rovněž poslední seniorky se mezi
sebou rozloučily s dobrou náladou.
S hezkými dojmy se rozešly do svých
domovů.
Poděkování patří OÚ, že nezapomíná
na své starší občany.
Své dojmy pro NN napsala
Hana Zmeškalová - důchodkyně

Kulturní dění v obci
... pokračování ze strany 1

... a křovinořezy byly rovněž nedostatkové zboží, a tak bylo VŠE přírodní.
Sestava byla velmi propracovaná,
všichni cvičenci dávali do svého výkonu
maximum….někteří i více. Po skončení
sportovní části nastoupila část kulturní,
o kterou se postaral Tony se svojí písní
z muzikálu Kleopatra….. Chválíme
vysokou
propracovanost
kostýmu
i celkového hereckého výkonu. ;) Jen
tak dál, a „prkna, která znamenají svět“
Tě, Tony, neminou. ;)
A byl opět čas na provětrání tanečního
parketu. A hlavně na četná občerstvení
- nejen tekutá, ale i ta pevná. Velký dík
patří obsluhujícímu personálu u občerstvení - Jindrovi Livoncovi, Martině
Klímové, Jitce Kufnerové a běhajícímu číšníkovi - Luďkovi Burianovi.
Za perfektní obsluhu v šatně - Slávkovi
Márovi a za asistenci u vstupu - Jiřímu
Fojtíkovi.
V další přestávce se hasiči postarali
o druhou část kulturního programu,
kde se plně projevil jejich smysl
pro humor a herecké sklony. Jednalo
se o HUDEBNÍ VARIACI NA ZNÁMÉ
PÍSNIČKY, takže k nám přišel například

Jan Nedvěd, Hana Zagorová, Naďa
Urbánková, zazněly takové melodie
jako Můj čas, Jedeme dál….atd.
Celé toto vystoupení bylo zakončeno
společnou písní Pár přátel stačí mít
od Michala Davida. A celý sál zpíval
s účinkujícími, oko nezůstalo suché
a všichni - ať už účinkující nebo
posluchači - si celé vystoupení užili
do poslední vteřiny.
Po další klasické hudební produkci
skupiny PARADOX byl čas na prodej
tomboly. Rekordním tempem se prodala
naprosto všechna, za což vděčíme
sponzorům, kteří nám do tomboly
věnovali opravdu hodnotné dary.
Děkujeme těmto sponzorům:
INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ MAXICOM; MYCÍ LINKA ČERNÝ VŮL - JAN
ŠULC; BALONSERVIS; ČERPACÍ STANICE MEDOS/INA-KRALUPY NAD
VLTAVOU; STAVEBNÍ FIRMA BLÁHA
- VELKÉ PŘÍLEPY; ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ FARMA - JAN MILLER; PRAKTIKA
WOOD - MIROSLAV KAŇKA; ADAC
PNEU - LUDĚK BURIAN; AUTO
KELLY; NEHTOVÉ STUDIO - JANA
HOLEČKOVÁ; OÚ HOLUBICE; SALON

Naši dobrovolní hasiči ve svátečních uniformách s hudební skupinou Paradox
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HARMONIA MYSTIKA – MASÁŽE JIŘÍ
POSKOČIL; AZ PRIMA - ZBYNĚK
BRÝDL; CLASSIC OIL - MAREK
VEJRÁŽKA; CUKRÁŘSTVÍ TOMÁŠ VELKÉ PŘÍLEPY; KOVOVÉ LOPATKY
– p. KOUTNÝ, SEZNAM.CZ; SMÍŠENÉ
ZBOŽÍ – MARTA HELEBRANDTOVÁ.
O půlnoci se rozpletla síť naplněná
balonky od společnosti BALONSERVIS,
kdy v jednom balonku byla ukryta výhra.
A jak se k ní dostat? No přece při tanci
popraskat všechny balonky. Ti, kteří
nešli soutěžit o tuto výhru, si připadali
jak na bitevním poli. Praskání balonků
přehlušilo i hudbu. Naštěstí netrvalo
dlouho, poslední balonek byl zlikvidován a uši všech zúčastněných si mohly
odpočinout.
Podtrženo, shrnuto - Hasičský ples
se opět vydařil, všichni se výborně
bavili a my tímto děkujeme všem
hasičům a přátelům sboru SDH
Kozinec, kteří pomohli s realizací
plesu a těšíme se příští rok…..NA
SHLEDANOU.
Gabriela Mifková,
SDH Kozinec

Hasiči a jejich dámy
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Přijďte si vyzkoušet něco nového!
Oslavte s námi svátek svatého
Patrika tancem tradičních irských
tanců a irskou hudbou.

Nezapomeňte přijít
v zeleném!

21. 3. 2015
17:00 - 19:00
Kulturní dům Holubice
Večerem bude provázet
hudební skupina
Jauvajs
Vstupné
dospělí: 70,- Kč
děti: 40,- Kč

Kronika vypráví
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Pokračování z minulého vydání Našich novin (rok 1943-45)…

„Část politická v celostátním měřítku jak se v obci projevovala.
Pracovní povinnost, která byla úřady zavedená, z naší obce vyžádala si také své
oběti . T ímto nařízením byly pro říši sehnány statisíce dělnic a dělníků, kteří proti
své vůli byli tam odváženi . Pro výrobu i stavbu válečnou. Koncem roku 1943 tam
byl vyvezen celý ročník narozený v roce 1924. Zůstali zde jen ti , co se předem v našich
továrnách do výroby zařadili . Z naší obce z těchto pracovníků se nám nevrátili
Fr. Rezler, syn vdovy majitelky hostince č.p. 58., Josef Mrázek , sirotek , oba byli zabiti
v říši při náletech . Josef Němec, 37 let, svobodný syn vdovy, mající č.p. 55, po zběhnutí
z nerovné práce , odvezen do Hamburku, po něm přišlo oznámení , že zemřel na TBC.
Země nepřátelská budiž jim lehkou, zahynuli , nebylo jim dopřáno návratu, čest
jejich památce . Vzpomínáme na všechny ty, kdož jak v odboji , tak i na poli pracovním, položili své životy. Mimo těchto byli pro nedovolený odjezd z pracovních míst
domů většinou pro hlad a vrozený odpor protigermánský vězením potrestáni a
na zdraví silně ohroženi -Josef Blín , Jaroslav Mára a Oldřich Valtr.
Pocit národní bezpečnosti , který se k nám dostavil s ruskou armádou, projevil se
ve slovanském sbratření . Kapitán , kterému sem přišlo povýšení na majora, pořádal
zde také 4 taneční zábavy v týdnu. Polní práce se zpozdily po částečném ochabnutí země , dělnictva. Byla sem dána skupina německých zajatců přes léto, kteří byli
na noc, aby neuprchli , hlídáni . V průmyslu šlo vše s novou chutí do práce , zde jakési
ochabnutí prošlo a vznikalo se změnou zaměstnání nepozorovaně .
V době nedělního odpočinku sobě do poledne vyžadovali od místních rolníků potahy
s povozy a dali se do správy cest ku dráze a obcí kolem kostela zdarma. Dělníci
vidouce , že vše , co hlásala po celá desetiletí strana komunistická, stalo se skutkem,
hlásili se do jejich organizací . Zpátky zůstávali jen ti s jejich odpůrci , kteří kdysi
vedli útoky proti této straně . Ruské vojsko, které zde bylo a docházelo návštěvou
do bytů dělníků, vzbuzovalo strach klásti nějaký odpor této straně , která přinesla
největší oběti ve prospěch osvobození národa.
Ze zkušeností , které získal náš národ , který byl po léta veden více jak dvaceti
stranami politickými , nepřipustil po svém osvobození jeho další tříštění .
Pro jeho socializaci byly povoleny jen strany 4 se sociálním programem, a to
strana komunistická, strana sociálně demokratická, strana národně sociální
a křesťansko sociální .
Tyto strany vedly v době předválečné proti komunistům společně boj se stranami měšťáckými . Dělníci jim ani dnes nedůvěřovali věříce v jejich skrytý odpor pro spolupráci .
Zakázané strany v místě - stávající agrární a živnostenská - svým členstvem rozmnožily jejich řady. Strana národně sociální získala většinu z nich , jak v okolí , tak také
zde . Tak se stalo, že stranu národně sociální nevedou již dělníci , ale agrárníci . Znovu
roste jakýsi skrytý odpor u těchto stran , proti socializaci brzdicí uměle společný postup
nastává jakási zuřivost. Je viditelné , že jsou určité vrstvy v našem národě , které se v
první republice měli velice dobře na úkor pracujících a touží po starých zlatých časech .
Socializace , která má odstranit vykořisťování člověka člověkem, u nich vzbuzuje
hrůzu, strach , snaží se vývoj oddálit.
Zkorumpovaní úplatkářští předáci dřívějších stran nabývají členství u stran socialistických a znovu začínají vést postranní boj proti jednotné práci s komunistickou
stranou. Berou v ochranu předválečné zřízení , kritizují vše , co vedoucí strana
komunistická podniká. Stále vzdychají po londýnských přátelích věříce , že jim tam
odtud spása kyne . Jest vidět, že se nic od Mnichova nenaučili .
Více dělníků si pamatuje slov z Londýna nám adresovaných : „Takový národ , který ani
nikdo nezná, nezaslouží , aby pro něho byla prolita kapka krve anglického vojáka.“
Zpracovala AJ

RE/MAX Reality Plus+
Váš realitní maklérˇ

Michaela Masopustová
michaela.masopustova@re-max.cz

725 293 495
Skvelý
ˇ servis a férové jednání
V této lokalitě jsem prodala již mnoho nemovitostí a jsem připravena pomoci při prodeji i té Vaší.
Neváhejte se na mne kdykoliv obrátit. Jsem tu pro Vás!
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