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Travesti show Kočky, každoroční zlatý hřeb večera.

BABINEC 10. 4. 2015

PŘEČTĚTE SI
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

2

ROZHOVOR

3

TANKODROM

5

MATEŘSKÁ ŠKOLKA

6

ÚKLID LESA

7

PETRŮV ZDAR

8

FOTBAL

8

NOC S ANDERSENEM

9

PLÁNOVANÉ AKCE
Pálení čarodějnic 30. 4.
Bleší trhy

23. 5.

Dětský den

13. 6.

TYP

27. 6.

Sportovní den

A je po Babinci...
10. 4. 2015 patřil kulturní dům dívkám
a ženám každého věku. Celoroční péči
o rodinu a domácnost je třeba vyvážit
alespoň jedním bujarým večerem
s kamarádkami a sousedkami. Dámy si
povykládaly o všem možném, shlédly
zajímavý program - místní fotbalové
roztleskávačky, kralupské mažoretky,
různé párové tance a bezkonkurenční
travesti show Kočky.
Tento večer byl mužům vstup přísně
zakázán, až na výjimky, které byly
uděleny striptérovi a hudebnímu duu
Hovorka a syn. Tančilo se do pozdního
večera, klevetilo, soutěžilo o dort nuda rozhodně nehrozila. Dámy se
v noci vracely domů veselé, odreagované a těšící se na další dámskou jízdu
v příštím roce.
Všechny ženy do jedné děkují obecnímu
úřadu za povedenou dámskou akci,
kterou hned tak nějaká vesnice nemá :).

Jedna zákulisní :)

Od pravé téměř k nerozeznání.

Letos dorazily Kočky v nových
róbách.

AJ

5. 7.

Festival

15. 8.

Věra Špinarová

25. 7.

TYP		

29. 8.

Pohádkový les

26. 9.

Vystoupení mažoretek ze Straškova, kde mají Holubice také své
zastoupení.

Sál byl opět plný do posledního místa.

O taneční vystoupení nebyla nouze.
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Informace z obce

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 veřejné zasedání zastupitelstva se uskuteční 26. 5. 2015 od
18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ.
Další vydání Našich novin najdete
ve schránce v červnu 2015.

Blahopřejeme jubilantům
V březnu oslavili narozeniny:
Bláhová Helena, 60 let
Doubek Ladislav, 83 let
Ježek Jaroslav, 70 let
Kalušová Jarmila, 65 let
Křtěnová Věra, 80 let
Zemanová Marie, 88 let
Knihovna uzavřena
Ve čtvrtek 21. května a v pondělí
25. května 2015 bude knihovna
uzavřena z důvodu dovolené.

Mudr. Šmatová - změna
Všechny pondělí až do 31. 5. 2015
nebude v Holubicích otevřena ordinace, tj. v pondělí 4. 5., 11. 5., 18. 5.,
25. 5.

Informace z obce
a obecního úřadu rychle
a pohodlně?
Zaregistrujte svůj e-mail na nových
webových stránkách obce a budete
o všem včas informováni.

Vítání občánků
V sobotu 25. dubna proběhlo v zasedací místnosti OÚ Holubice každoroční
Vítání občánků, kteří se narodili na podzim roku 2014. Na začátku se děti vyfotily
s maminkami a potom se jednotlivě představily. Na našem Vítání občánků nechyběl
ani kulturní program.
Děkujeme paní učitelce Holečkové za dětské vystoupení, paní Evě Bělíkové
(ředitelce MŠ Holubice) a Zdeňce Zitové za pomoc při organizaci.
Konečně následovalo samotné přivítání. Pěkně podle pořadí - maminky s dětmi
v doprovodu tatínků. Rodiče chodili pokládat své ratolesti do kolébky k focení,
mezitím maminky přebíraly dárky, domovské listy a kytičky, poté následovalo zapsání do kroniky, na závěr se pořizovaly fotografie pro vzpomínku na tento
mimořádný den a nechyběl ani společný přípitek.
Fotografie je možné vyzvednout v kanceláři OÚ Holubice za 14 dní.
EJ
foto © Edit Biro

Rozhovor měsíce
vyhrát s každým, stejně jako prohrát.
Za výjimku považuji Vestec, který
ostatní týmy herně převyšuje (podobně
jako vloni Zbuzany) a letos je velmi
reálným adeptem na postup.
Holubice se ale jistě svého postupového
snu nevzdají – je pravdou, že na něm
musí do budoucna průběžně pracovat.
Zkušení hráči budou vždy oporou
garantující kvalitu týmu, a perspektivy
týmu jsou samozřejmě i v zapojování
a vývoji herní kvality u mladých hráčů.
A těch je obecně nedostatek.
Pan Roman Slavíček s rodinou

Rozhovor s trenérem
fotbalistů TJ Sokol Holubice
Romanem Slavíčkem
Kdo ze skalních fanoušků našich
fotbalistů sleduje web tjsokolholubice.websnadno.cz, mohl si někdy
loni v srpnu přečíst rozhovor Jakuba
Dvořáka s novým trenérem fotbalistů
A týmu - Romanem Slavíčkem.
Z Našich novin jste o výměně
na trenérském postu věděli, ale až
nyní, s časovým odstupem, vám
přinášíme o našem „hrajícím“
trenérovi něco více.
Na úvod pár stěžejních informací:
Roman Slavíček má za sebou pěknou
fotbalovou kariéru – začínal jako žáček
v nedalekých Otvovicích, odkud pochází.
Prošel Kladnem až do ligového dorostu,
následně se s týmem Kralup probojoval z krajského přeboru až do 3. ligy,
osm let pak hrál v rakouské regionální
lize.
K nám do Holubic přišel po dlouholetém angažmá ve Velvarech, kde si také
vyzkoušel, jaké to je na trenérském
postu. V Holubicích na něm vystřídal
trenéra Jiřího Šarlingera, pod kterým
A tým postoupil předloni do okresního přeboru a chytil se v něm slušného
středu. Trenér Slavíček se se svým
předchůdcem dobře zná právě z Velvar
– dělal mu tam svého času hrajícího
asistenta.
V Otvovicích má Roman stále rodiče,
dům a psa, blízké Holubice zná dobře,
má tu řadu kamarádů – i mezi hráči.
Před začátkem soutěžního ročníku
se mluvilo o postupových snech.
Jak je tomu reálně nyní, po několika
odehraných zápasech jara?
Letošní skladba týmů v okresním
přeboru je až na výjimky velmi
vyrovnaná. Dá se říci, že každý může

V Holubicích nehraje dorost, starší
žáci si ještě pár let počkají, než budou moci A tým posílit. Kde hledáte
posily?
S ohledem na to, jakou hrajeme soutěž,
je to dost často o známých a kamarádech. Na druhou stranu, když srovnám
úroveň našeho okresního přeboru
třeba s mělnickým, tak ten náš (Praha–
západ) má výrazně vyšší kvalitu, což
může být naší devizou. Holubice mají
jistou výhodu i v nové výstavbě, která
nám některé hráče již přivedla (pro
příklad se sem přistěhoval brankář
Jakub Jurko, který má hrajícího bratra
Ondru…) a třeba ještě nějaké další
přivede. Postupné zapojování našich
mladých do A týmu je jistě prioritou.
Je ale také pravdou, že soutěže mužů
jsou na rozdíl od dorosteneckých silovější, tvrdší, a přechod mladých hráčů do
nich často není jednoduchý. Někteří
mohou zpočátku často zahřívat lavičku,
ale když vydrží a obstojí, stávají se
platnými a perspektivními hráči s vyrovnanými výkony, kteří jsou pro každý tým
„k nezaplacení“.
Jak funguje v našem A týmu „parta“?
Řekl bych, že funguje dobře. Tým
má několik svých osobností, opor či
tahounů, na kterých parta stojí. Ne
všichni jsou místní, ale když se koná
nějaká akce nad rámec tréninku či
utkání, sejdou se všichni.
Jste trenér, který občas nastoupí
do utkání i jako hráč. Jaké výhody
má post hrajícího trenéra na rozdíl
od klasického, který vše sleduje
a řídí z lavičky?
Myslím, že se nedá mluvit o výhodách
či nevýhodách. Je to prostě trochu jiné.
Snažím se prioritně sestavit základní
sestavu z ostatních hráčů a do hry se
zapojovat až v případě nutnosti (když se
někdo zraní, když máme málo hráčů…).
Když zůstanu na lavičce, mohu si
zachovat odstup a lepší nadhled, i když
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je to zase víc o nervy. Na druhou stranu
- když se mohu do hry zapojit, když
mohu rovnou zasáhnout, mám pocit, že
mohu týmu s ohledem na své zkušenosti a snad i hráčské kvality pomoci
více a účinněji než v tu chvíli z lavičky.
Na jakém postu jste byl zvyklý
hrávat?
Jsem stoper a hráč defenzívy.
Souvisí s tím, jaký styl fotbalu
se Vám líbí a k jakému hráče vedete?
Samozřejmě se všem – i mně - líbí
útočný fotbal, ve kterém padá hodně
gólů. Držím se ale také toho, že nikdo
nedostává rád hloupé a zbytečné góly,
a tak je potřeba na to při trénincích
i utkáních myslet. Pořád bude platit:
„Když gól nedostaneš, neprohraješ.“
Jak se Vám spolupracuje s vedením
Sokola?
Asi je všeobecně známo, že místní
vedení TJ Sokol je nesmírně akční,
vše dělá na maximum, velmi dobře
funguje organizačně, manažersky,
dokáže sehnat nezbytné finance. Tady
nemohu nic víc než chválit a poděkovat
za důvěru a podporu, které se mi
ze strany vedení Sokola dostává.
Co říkáte na - podle názorů veřejnosti - velmi vydařený seriál Okresní
přebor?
Vím, že někteří lidé, kteří se ve fotbale
pohybují, funkcionáři i trenéři, mají s tím
seriálem trochu problém. Místy je „přitažený za vlasy“, poněkud sráží úroveň
okresního přeboru a fotbalu obecně.
Ale stačí si uvědomit, že jde o nadsázku,
nikoliv „dokument“, spousta scének
(a vtipných) je skutečně ze života, proto
chápu, že je seriál lidem blízký, líbí se
a baví. Navíc je nutno ocenit perfektní výkony herců – místy je to herecký
koncert, v němž září například Ondřej
Vetchý, nebo ten herec, který hraje
fotbalistu Kužela… I já jsem si tuhle
při jednom díle uvědomil hloubku toho,
co se probíralo – jak „trenér“ obhajuje
tréninky, kdy se 6 až 8 hráčů sejde
dvakrát týdně – v hospodě…
To jste zrovna zmínil jedno z důležitých témat - jak je to s tréninky našich fotbalistů?
Vskutku zásadní téma… Na trénink se
scházíme dvakrát týdně a samozřejmě
čím více nás je, tím může být trénink
efektivnější.
... pokračování na str. 4
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Rozhovor měsíce

... pokračování ze strany 3

k moři – třeba do Chorvatska nebo
Řecka, tam se mi líbí.

mi nelíbilo a co se s tím podle mého
názoru dá dělat.

Tím narážím na dlouhodobý fakt, že
účast na trénincích by mohla i měla
být vyšší. Dokážu pochopit, že kluci
mají svoji práci a rodiny, že občas řádí
nemoci a může zlobit zranění. Oni to
někteří vědí, že by tréninkům mohli
dávat víc. Je to o kolektivní zodpovědnosti a vlastním svědomí…

Co Vás za dobu působení v Holubicích nejvíce potěšilo?

Měl byste pro holubické fanoušky
nějaký vzkaz?

Když to zvážím, velkou radost jsem
měl, když vše zafungovalo a v prvním
zápase jara, po zimní přípravě, jsme
podali výborný výkon proti Jílovému.
Ale ještě větší radost jsem cítil
v autobuse před i po vítězném utkání
2. kola jara v Čisovicích. To bylo
o lidech, o starých dobrých Holubicích,
které fotbalem žily a žijí, o nadšení
pro fotbal, o euforii.

Znovu zmíním to nadšení při zájezdu do
Čisovic. To bylo prostě skvělé, skvělý
pocit. Za to bych chtěl fanouškům
poděkovat. Za jejich podporu.
Byl bych rád, aby to takhle bylo pořád
nebo aspoň často, ale dobře vím, že
jednou je hůř a jednou je líp. Někteří
soupeři jsou těžší, ne vždy se zadaří,
ne vždy při nás stojí fotbalová štěstěna.
Nicméně věřím, že holubičtí fanoušci
tohle dobře vědí a budou i nadále
takoví, jako jsou. Jsou a budou vždy
naším „dvanáctým hráčem“, který nám
pomáhá a kterého si moc vážíme.

A také asi o motivaci. Jaká vlastně
v okresním přeboru je nebo
může být?
Není to samozřejmě o financích. Pořád
je to fotbal. Je to hra. Je to o vůli
a chuti hrát, vyhrát a z výhry mít radost.
Mám na mysli radost ze hry a výhry
v jakémkoliv utkání. O tom to je.
Není to o přímočaré snaze vyhrát celou
soutěž a postoupit. Přece ve chvíli, kdy
budeme vědět, že je postup nereálný,
nepřestaneme hrát. Pořád je o co či
za co bojovat – minimálně o vlastní
čest, o kamarády, kteří hrají s námi a se
kterými je nám fajn, o fanoušky, o jejich
podporu a spokojenost. Ano, součástí
herní motivace může být i určitá cílová
prémie – za dosažené body či místo
v tabulce.
Ovšem tou prémií je v našem případě
třeba sponzorské prase na „dokopné“
(oslavě po posledním utkání sezóny).
I taková motivace může fungovat, ale
není samozřejmě tím hlavním.
Opusťme na chvíli fotbalové téma
a zkusme našim čtenářům přiblížit
pana Slavíčka - člověka. Jaká je třeba
Vaše profese?
Pracuji na oddělení technické inspekce
v bývalém Kaučuku v Kralupech. Profesí
jsem specialista nedestruktivní defektoskopie a diagnostiky.
No tak to je jistě netradiční a zajímavé, byť nám laikům to o Vás asi moc
neřekne… Co Vaše rodina?
Mám manželku (tolerantní a na fotbalový zápřah dlouhodobě zvyklou) a 2 už
velké dcery. Jedna hraje basketbal
a druhá vede oddíl sportovního
aerobiku.
A nějaké další koníčky kromě fotbalu? Zbývá Vám vůbec čas na nějaké?
Kromě fotbalu se rád věnuji myslivosti. Mám v Otvovicích loveckého psa,
německého ohaře. A potom mám také
rád hory a lyžování, v létě se zase těším

Je něco, co Vás na druhou stranu
zklamalo?
Zamrzí, když máte připravenou sestavu
a strategii a pak se najednou těsně před
zápasem někdo ozve, že nepřijde…
Věci se musejí narychlo měnit a
všechno je jinak…
Když se při zápase něco nepovede,
s něčím nejste spokojený, kdy a jak
to dáte hráčům najevo?
Důležité je nechat opadnout emoce,
řešit věci s odstupem. Špatné slovo a
špatnou ránu (tady je vazba na moji
zálibu v myslivosti) nelze vzít zpátky…
Někteří trenéři to řeší na prvním tréninku
po zápase. Já spíše preferuji čas těsně
před následujícím utkáním, kdy mohu
v rámci nástinu taktiky pro toto utkání
zmínit, co se minule nepovedlo, co se

Holubické zahradnictví
Jaro již konečně propuklo v plné síle,
a proto bych ráda pozvala všechny
milovníky a pěstitele zeleniny, květin,
bylinek i trvalek k panu Janu Sedlářovi.
Najdete u něj mnoho druhů bylinek
-například levanduli, mátu, yzop
a meduňku. Milovníky zdravé a chutné
kuchyně potěší pažitka, petržel nebo
exotické „maggi“. Na své si přijdou i ti,
kteří rádi zdobí své truhlíky či zahrady
květinami. Čekají tu na ně pelargonie,
lobelky, bacopy, felicie a řada dalších
rostlin pro radost, krásu i potěšení.
V nabídce je také pestrá škála sadby
zeleniny - např. salátu, kedluben,
kapusty, brokolice, celeru, pórku
či zelí. Ke konci dubna pan Sedlář
rozšíří sadbu o další druhy zeleniny.
Sortiment obohatí například rajčata,

Závěrem se vždy ptáme na přání (od
zlaté rybky). Ani u Vás neuděláme výjimku.
Samozřejmě musím říci zdraví a štěstí
všem. Když tohle budou lidé mít, pak
už se mohou spolehnout sami na sebe,
dokážou si sami dopomoci k plnění
svých vlastních přání.
A holubickému fotbalu bych přál, aby
se tady jednou povedl kraj – postup do
nějaké krajem řízené soutěže. Myslím,
že si jej Holubice plně zaslouží.
Děkuji za rozhovor a za všechny holubické fanoušky moc doufám, že se
Vaše přání vyplní. ;)
HM

papriky, okurky, kukuřice, meloun či
tak oblíbená cuketa.
Jarní období je ideálním obdobím
k procházkám. Při toulkách naší obcí
máte možnost navštívit pana Sedláře
a jeho holubické zahradnictví. Potěší
Vás nejen nabídka, ale i příznivé ceny.
Najdete jej naproti místnímu hřbitovu.
Bližší informace Vám sdělí pan Sedlář
osobně na mobilním čísle: 603 363
254.
AP

Informace z obce
Rekonstrukce místní
komunikace zahájena
Toliko diskutovaná a poškozená
komunikace se dočkala rekonstrukce.
„Tankodrom“, takto často pojmenovávaný úsek silnice, byl poškozen výstavbou
vodovodního a kanalizačního řádu, také
pokládkou nízkého napětí do země a
zřízením nového osvětlení a místního
rozhlasu. Po pokládce inženýrských sítí
si komunikace o nový koberec přímo
říkala.
Po vypracování projektu a rozpočtu bylo
jasné, že se bude jednat o finančně
nákladnou akci, kterou by si naše obec
bez finanční pomoci nemohla z vlastního rozpočtu vůbec dovolit. Proto jsme
podali žádost na ROP Střední Čechy,
žádost byla úspěšná. Obec vysoutěžila cenu za zhotovení díla včetně DPH
ve výši 11.019.914,- Kč. Dotace
na realizaci projektu poskytnutá z ROP
bude ve výši 85 % z celkových výdajů.
Rekonstrukci provádí na základě
výběrového řízení firma STRABAG
a.s. Práce byly zahájeny 13. 4. 2015,
termín ukončení je stanoven na 31. 8.
2015. Součástí stavby je řešení zajištění odvodu dešťových vod a vybudování
opěrných zdí. Nový povrch komunikací je navržen v asfaltovém povrchu a
chodníky budou vybudovány včetně
sjezdů ze zámkové dlažby.
Cílem rekonstrukce bude zkvalitnění technického stavu komunikace,
zbavíme se také velké prašnosti v místě
projektu. Žádáme Vás o dočasnou
shovívavost především v omezení
provozu a s tolerancí provizorního
staveniště. Jelikož se jedná o rozsáhlou výstavbu, může dojít k různým
komplikacím. V případě jejich vzniku
neváhejte kontaktovat obecní úřad, aby
zajistil okamžitou nápravu.
EJ
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Zastupitelstvo obce dne 31. 3. 2015 schválilo:
1. Výjimka z regulativu územního plánu obce
ZO schvaluje manželům Novákovým udělení výjimky na st. p. č. 59, 60 k. ú.
Holubice z regulativu územního plánu obce, a to umístění samostatného RD.
2. Výjimka z regulativu územního plánu obce
ZO schvaluje společnosti ZAPA beton a.s. udělení výjimky na parc. č. 513/19,
514/74 k. ú. Kozinec z regulativu územního plánu obce, a to umístění RD.
3. Změna studie v lokalitě Mileny Adamčíkové v k. ú. Kozinec
ZO schvaluje změnu studie na umístění RD na pozemcích paní Mileny (parc. č.
52/1, 54/1, 13, 15, 16, 19, 20, 21 v k. ú. Kozinec pod Šatlavou) zpracovanou dne
4. 2. 2015.
4. Smlouva o dílo na zabezpečení výkonu pečovatelské služby
ZO schvaluje uzavření smlouvy s městem Libčice nad Vltavou na zajištění pečovatelské služby. V současnosti službu využívají 4 občané.
5. Změna jízdního řádu na lince 316 a její financování
ZO schvaluje nový jízdní řád s platností od 7. 4. a navýšení měsíčního financování
o 2.916,- Kč z důvodu přidání spojů.
6. Zhotovení kvalifikovaného odhadu kulturní památky
ZO schvaluje požadavek na doplnění kvalifikovaného posudku do majetku obce
o kulturní památku – kaple na Kozinci. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k
zadání vypracování odhadu.
7. Vyhlášení záměru na odkoupení části obecního pozemku
ZO schvaluje vyhlášení záměru na prodej části obecního pozemku par. č. 349/1 k.
ú. Holubice.
8. Smlouva o pronájmu 3 parkovacích míst obci Otvovice
ZO schvaluje s obcí Otvovice uzavřít smlouvu o pronájmu 3 parkovacích míst č. 5,
4 a 3 v okolí obecního úřadu na parc. č. 64/43 k. ú. Holubice. Nikdo jiný z občanů
obce zájem o pronájem neprojevil. Cena za jedno parkovací místo bude dle platné
obecně závazné vyhlášky.
9. Podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu životního prostředí a
zemědělství na rok 2015
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu 2015 na revitalizaci zeleně v
místě na veřejném prostranství ve svahu, kde v současné době probíhá rekonstrukce místní komunikace, včetně spolufinancování projektu v minimální výši 5 % z
celkově uznatelných nákladů.
10. Výběr dodavatele na umístění retardérů
ZO schvaluje oslovení dalších firem na umístění I. etapy retardérů včetně montáže
v ulici Platanová. Bohužel žádná z firem zcela nevyhovovala požadavkům a
výběrové řízení bude rozšířeno do dalšího zasedání o další nabídky.
11. Různé – starostka vyzývá k diskuzi
Zastupitelstvo se opět po čase zabývalo neutěšeným stavem ovzduší v obci, který
svědčí o tom, že někteří spoluobčané stále spalují odpadky, popř. mají neudržované komíny a kotle. Zastupitelé konstatovali, že je třeba opakovaně apelovat
na občany, aby věnovali více pozornosti tomu, co a jak spalují, a také důsledněji
vymáhat dodržování zákona o ochraně ovzduší, řešit tyto přestupky dle zákona,
který umožňuje uložení pokut až 50.000,- Kč. Zastupitelé zároveň žádají o součinnost ty spoluobčany, kterým není lhostejný stav ovzduší v obci.

Očkování psů a koček
Oznamujeme, že dne 14. 5. 2015
od 16:00 hodin proběhne
očkování psů a koček
před budovou OÚ Holubice.
Očkování je pravidelné a povinně jej
musí mít všichni psi.
Na očkování je nutné s sebou vzít
OČKOVACÍ PRŮKAZ.
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Mateřská školka

Jaro je tu – Broučci, Motýlci i
Včelky vylétají za poznáním
Přestože počátek jara byl ještě chladný,
všechny děti z Mateřské školy Holubice
již zahájily svou sezónu celodenních
výletů. První aprílový den nasadily
čapky, rukavice a teplé bundičky
a vydaly se autobusem do Červeného Újezdu na hrad. Tam na ně čekalo
více jak 4 tisíce exponátů z celé České
republiky i sousedního Slovenska.
Děti se tu seznámily se životem venkova
v období mezi 17. a 20. stoletím.
Při prohlídce hradu s průvodcem se dětem líbily malé dílny
tradičních řemesel, světničky z našich
krajů vybavené malovaným nábytkem,
selskými kroji a dalšími předměty lidové
kultury. Zaujaly je ukázky lidových
nástrojů, výrobků a zařízení kdysi
používaných v každodenním životě.
Nepršelo, jen foukal silný vítr, přesto
všem zbyly síly ještě na procházku kolem hradu. Posilněni výtečným
obědem (nezbyl ani jeden řízeček) se
vydaly za poznáním, dobrodružstvím
krásou tiše se probouzející přírody.
Včelky se 22. dubna hned po ránu
vydaly do Loučně, na pěkný zámeček.
Cesta z Holubic přes Prahu trvala něco
přes hodinku a na zámku je již očekávala sama zámecká paní, aby je provedla
všemi zámeckými komnatami i tmavými
chodbami pro služebnictvo. Děvčata
se na chvilku proměnila v princezny a
z kluků se stali rytíři. V hudebním salónku
se zpívalo, v jídelně se posedělo,
dokonce i do ložnice a koupelny se
nakouklo. Po rozloučení se zámeckou
paní děti čekal oběd a pak honem,
honem do přilehlého zámeckého parku
plného bludišť a labyrintů. Společně i
každý zvlášť si vyzkoušel, jestli se umí
vymotat z každé šlamastiky, bloudilo se
a bloudilo, ale nakonec všechno dobře
dopadlo. Děti spokojené a příjemně
znavené nasedly do přistavěného
autobusu, kde téměř celou zpáteční
cestu prospaly. Výlet se vydařil, svítilo
slunce, nepršelo a dokonce ani vítr
nefoukal.
Už teď se děti těší na májový výlet.
Vydají se totiž na Čapí hnízdo
nacházející se kousek od Benešova
a Olbramovic. Možná tu potkají i čápa,
jak letí k některé z maminek s děťátkem,
zabaleném v povijanu, kdo ví. V každém
případě nám držte palce, aby bylo hezky
a i tento výlet se ke spokojenosti všech
vydařil.
Eva Bělíková,
ředitelka MŠ

Děti našly cestu k cíli v bludišti na zámku Loučeň

Motýlci se chystají prozkoumat okolí Červeného Újezdu

Se zámeckou paní na zámku Loučeň

V jídelním salonku na zámku Loučeň

Základní škola Tursko
přijme od 25. 8. 2015

vychovatele
pro školní družinu.
Požadované vzdělání středoškolské.
Finanční ohodnocení dle tarifu.
Práce na plný i zkrácený úvazek.
Kontakt: zš.tursko@seznam.cz

7

Informace z obce
Tradiční úklid lesa
s netradičním zážitkem
18. 4. 2015 se sešli holubičtí i kozinečtí
sousedé, aby vyčistili Erz od nepořádku, který do něj vozí neukáznění lidé.
Ti, místo toho, aby svůj odpad odvezli
(zdarma) na oficiální skládku, znečišťují po nocích místní ostrůvek přírody.
Po lese je tak možné najít zbytky
z rekonstrukce bytu (stará lina, dlaždičky, koberce), nefunkční vysavač,
kredenc, láhve plastové i skleněné,
plechovky, pneumatiky. Letošní kuriozitou byla palivová nádrž, ostatky domácí
zabíjačky či protichemický oblek. Každý
rok proto obec organizuje dobrovolnickou akci na pomoc přírodě, kterou si
chceme zachovat krásnou pro chvíle
odpočinku.
Jaké bylo naše letošní překvapení,
když jsme se s kbelíky, pytli a kolečky
dostali přes porost až k zpustlým
vojenským budovám, abychom uslyšeli
hlasitou techno hudbu a viděli probíhající párty zhruba 30 osob pochybného
vzezření. Po bližším ohledání jsme v
areálu bývalé vojenské základny našli
na 15 aut s převážně pražskými
značkami (od osobních po velká
nákladní!), tito přespolní si zde udělali
nelegální techno párty. Vzhledem
ke stavu a činnosti účastníků bylo nutné
zavolat policii, postupně se sjelo několik
zásahových jednotek, které se snažily
nevítaný happening ukončit. Občané
z vesnice se drželi s dětmi raději opodál
a pokračovali v úklidu lesa.
Letošní dobrovolnická činnost opět
ulehčila zdejšímu životnímu prostředí,
odklidilo se a odvezlo mnoho odpadu,
se kterým by se les jen těžko vypořádával sám. Otázkou zůstává, kdo odklidí
nepořádek po chuligánech, kteří si přijeli
udělat do Erzu bujarý víkend. Můžeme
jen doufat, že to byla výjimečná akce,
která se nebude do budoucna opakovat.
Děkujeme obecnímu úřadu za organizaci akce pro dobrou věc, která letos
shodou okolností připadla na den,
kdy probíhala celorepubliková výzva
"Ukliďme Česko". Panu Burianovi patří dík za občerstvení pro
dobrovolníky. Po takovém fyzickém
výkonu přišly opečené buřtíky a
limonáda opravdu vhod. Oceňujeme
také hojnou účast spoluobčanů, kteří
neváhali přiložit ruce k dílu.
AJ

Děti se krásně zapojily, udělaly dobrý
skutek stejně jako jejich rodiče.

Spolek pro česko-francouzskou
spolupráci Holubic, Kozince a Turska
zve všechny
na
3. BLEŠÍ TRHY V HOLUBICÍCH

Bleší

trh

23. 5. 2015 od 8.30 do 12.00
u Obecního úřadu Holubice.
Přijďte prodat to, co Vám doma
zbytečně zabírá místo ve skříni či
na půdě a jinému by se mohlo hodit.
Stačí si dovézt stoleček či deku a vaše
poklady na prodej. Můžete prodávat
skutečně cokoliv. Při nepřízni počasí
je možný přesun do prostor Obecního
úřadu. Na místě bude možno zakoupit
občerstvení. Při nepřízni počasí je
možný přesun do prostor obecního
úřadu.
http://franticzech.unas.cz,
franticzech@e-mail.cz

Bohužel i letos bylo co uklízet.
Uprostřed lesa nás tentokrát čekalo
velké překvapení - nelegální
technopárty.

Přijměte pozvání na dobrou kávu
a

3. POSEZENÍ
SE STAROSTKOU,
které proběhne ve čtvrtek 21. května
od 17.00 hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu Holubice.
Máte jedinečnou příležitost zeptat se
starostky Evy Ježkové na vše, co
Vás zajímá či co Vás trápí, a to trochu
jinak, než bývá zvykem například při
veřejných zasedáních - při sousedském posezení a nad šálkem kávy.
K vedení obce se dostává řada nejrůznějších dotazů k životu a dění v obci.
Jde často o opakující se otázky, které
se povětšinou dotýkají více lidí, více
obyvatel Holubic a Kozince.
Není dost dobře možné na každý
dotaz individuálně odpovídat nebo
vše opakovaně popisovat v Našich
novinách. Proto bych ráda prostřednictvím
neformálního
posezení
odpověděla na všechny Vaše dotazy a
to co nejpřesněji, osobně a dle aktuální
situace. Uvítám i Vaši pomocnou ruku,
názory, rady či kontakty. Budu velmi
ráda, když mé pozvání přijmete a
když se nám společně podaří nalézt
odpovědi na všechny Vaše otázky a
cesty k řešení všech Vašich problémů.
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Zprávy od holubického
rybníka
Náš pan porybný - Jan Kittel - se s námi
podělil o několik aktuálních rybářských
informací.
Pokud vás zajímá, co se u nás ulovilo
v loňském roce, pak vězte, že to bylo
288 kaprů, 6 amurů, 4 štiky, 8 línů
a 3 úhoři.
V loňském roce u nás rybařilo 33
sportovních rybářů, z toho 27 dospělých.
Jak lze snadno spočítat, rybaří u nás
i děti a je jistě chvályhodné, že dávají
přednost živým rybám před virtuálními
(v počítači či tabletu).
Pro novou sezónu byly vysazeny
4 metráky kapra velikosti K3 a v průběhu
sezóny bude ještě dokoupen amur.
Letošní sezóna začala 18. dubna
v 6.00 hodin.

Jaro začalo i na holubickém
fotbalovém trávníku
Jarní část sezóny Okresního přeboru
zahájil tým TJ Sokol Holubice
21. března vysokou domácí výhrou
nad týmem Jílového B 5:1 po poločase
4:0. Zahájili jsme vskutku s chutí a ještě
v prvním čase si připsal hattrick záložník
Pavel Rodr. Ve druhém poločase
přitom hosté ožili a dokázali snížit
na 4:1, konečný výsledek ale vyznívá
pro Holubice jednoznačně. Po jednom
góle přidal Jiří Valtr a Vladimír Helebrant.
Velmi dobrý výkon v utkání předvedl
i Kirill Prilepskiy.
O týden později v sobotu 28. března
se konal velký autobusový zájezd
holubického týmu spolu s fanoušky
k dalšímu utkání do Čisovic. Atmosféra
byla vynikající a jistě i díky ní Holubice
dokázaly v Čisovicích v náročném duelu
vyhrát 1:4 po poločase 1:2. Skórovali Pavel Rodr a jiří Valtr – každý dal
po dvou brankách.
4. března jsme přišli o vítěznou sérii,
když jsme doma v derby zaslouženě
prohráli s Tuchoměřicemi 2:3. Nehráli
jsme dobře, ztráceli šance, chybovali
v obraně. Naše dva góly dal Jiří Valtr.
Ale to je fotbal – jednou je hůř, jednou
je líp. Což se potvrdilo hned o týden
později, kdy v těžkém a dramatickém souboji Holubice dokázaly vyhrát
na hřišti Štěchovic s tamním B týmem
4:3. Opět dvakrát skóroval útočník Jiří
Valtr, po jedné brance přidal Ondřej

Holubický rybník a fotbal
Pro rok 2015 došlo ke změně ceny
povolenky u dospělých (členů místní
organizace rybářského svazu) - činí
1000,- Kč na sezónu (pro nečleny
1300,- Kč). U dětí do 15 let zůstává
cena sezónní povolenky ve výši 300,Kč. Nárůst ceny povolenky si vyžádaly
zvýšené náklady na nákup ryb. Ryba
průběžně zdražuje - pro příklad
1 kilogram kapra velikosti K3 se
pohybuje již na hranici 60,- Kč.
Věříme, že si milovníci rybaření jako
každý rok najdou k našemu rybníku
cestu a kromě klidu a pohody si užijí
i v letošním roce zasloužených úlovků.
Pro jakékoliv bližší informace volejte
přímo pana Kittela, telefon: 736 272
537.
„Petrův zdar“

Jurko a Vladimír Helebrant.
18. března k nám přijela Choteč. Zvítězili jsme 4:0 a náš brankář Jakub Jurko
si připsal čtvrtou nulu v aktuálním
ročníku. Byť kvůli absenci některých
stěžejních hráčů došlo k určitým změnám
v sestavě, na našem výkonu to nebylo
poznat. Holubice měly evidentní velkou
chuť hrát a bojovat, což přineslo ovoce.
Branky do tabulky střelců si v tomto utkání
připsali Pavel Rodr (2), Kirill Prilepskiy
a Jiří Valtr.Zatím poslední utkání před
uzávěrkou Našich novin jsme odehráli
v Dobříči, která je aktuálně na druhém
místě tabulky. Nedaly se čekat zázraky
a náš tým bohužel skutečně nepřekvapil – Dobříč nás porazila vysoko 5:0, byť
to ještě o poločase za stavu 1:0
vypadalo nadějně…
V tuto chvíli Vás můžeme pozvat
na následující 2 utkání, která obě
sehrajeme na domácí půdě: 2. května
přivítáme Vestec - ten aktuálně vede

Z místního rybářského řádu:
• Loví se ve dnech: středa, sobota,
neděle
• Hodiny pro lov jsou omezeny dle
měsíce (duben 6.00–20.00 hod., květen
a červen 5.00–20.00 hod., červenec
a srpen 4.00–22.00 hod., září a říjen
6.00–18.00 hod.)
• Loví se pouze na jeden návazec
• Pruty se nikdy nesmí nechat
bez dozoru
• Jeseter a KO kapr jsou celoročně
hájeni stejně jako mateční kapři (nad
65 cm) a kapr červený a bílý
• Ryby se dělí na ušlechtilé (kapr, amur,
tolstolobik, candát, štika) a ostatní
(např. úhoř, lín, karas, plotice, pstruh)
• Po ulovení a uschování 1 kusu ušlechtilé ryby odpovídající míry lov pro daný
den končí
• Povolenka je nepřenosná na jinou
osobu

tabulku Okresního přeboru a je žhavým
kandidátem na postup do vyšší soutěže.
O týden později 9. května k nám pak
dorazí Měchenice.
Aktuálně jsou fotbalisté A týmu TJ Sokol
Holubice na 4. místě v tabulce Okresního přeboru Praha-západ. Nezbývá než
přát našim fotbalistům i fanouškům
do dalších utkání, aby jim byla fotbalová
štěstěna nakloněna.
HM
Další zápasy:
(vždy v sobotu od 17:00)
20. kolo: Holubice - Vestec
2.5.
21. kolo: Holubice - Měchenice 9.5.
22. kolo: Hostivice - Holubic
16.5.
23. kolo: Holubice - Psáry
23.5.
24. kolo: Libčice - Holubice
30.5.
25. kolo: Holubice - Úhonice
6.6.
26. kolo: Dobřichovice- Holubice 13.6.
Jakub Dvořák, HM

A tým TJ Sokol Holubice (hrající trenér Roman Slavíček v řadě uprostřed

Noc s Andersenem
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Noc s Andersenem
3. 4. 2015 se otřásal místní kulturní dům
v základech, řádili v něm malí účastníci
letošní Noci s Andersenem.
Nabídce přespání mimo domov
neodolalo 35 dítek od 6 do 12 let.
Všechna si to moc užila, aby také ne,
program byl bohatý - četlo se, kreslilo,
hrála se vybíjená, nechyběla "židličkovaná", opičí dráha, diskotéka a spousta
dalších aktivit. V pauzách děti pravidelně "dobíjely baterky" obloženými rohlíky,
pečenými buchtami, či jinými pamlsky.
S postupujícím večerem a ubývající
energií si dítka začala připravovat své
pelíšky, převlékat se do nočních úborů
a světe, div se, dostalo se i na čištění
zoubků :).
Po poslední pohádce večera většina
malých hluboce oddychovala, starší
rošťáci povídali do pozdních nočních
hodin, nakonec rezignovali i ti nejodolnější a kulturní dům zcela oněměl.

Po přivítání účastníků paní starostkou na Noci s Andersenem se začalo číst,
knížka kolovala mezi dětmi, které střídavě předčítaly svým kamarádům.
Aktivit bylo vskutku hodně, vybíjenou vystřídalo klidnější kreslení.

Ráno se zaprášilo po všem jedlém,
co bylo předchozí den do tělocvičny
vneseno :), rodiče si postupně odváděli
své ratolesti plné zážitků, až klaply
dveře i za samotnými organizátorkami
akce.
Děkujeme paní starostce (Evě Ježkové),
paní knihovnici (Věře Bittnerové), paní
zastupitelce (Lucii Chorváthové) a
dalším dobrovolnicím za čas věnovaný
malým občánkům obce.
Za rok na viděnou.
AJ
Tradiční „židličkovaná“ pobavila děti asi nejvíc.

Nechyběla ani společná večeře :)
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Komerční inzerce
KONDIČNÍ POSILOVÁNÍ
Chcete zhubnout, vyrýsovat svoji
postavu a nebo si prostě jen zacvičit?
Tak neváhejte a přijďte!
Od května každý ČTVRTEK od 20:00
a NEDĚLI od 10:00

v kulturním domě v Holubicích

Monarcha Promotion ve spolupráci s Asociací Odvážných Umělců
pořádá již 35 setkání amatérských country a folkových skupin

Country bowle
16.5.2015 ♣ 13:00 ♣ hřiště svrkyně

K poslechu a tanci vám zahrají:
Buštěhradská dráha
Chejnovband

Jednorázové vstupné 100,-KČ
Čtyři vstupy za 350,-KČ

KARF & Spol.

Čeká Vás TABATA, CORE, KRUHOVÉ TRÉNINKY a další...

Křížoband

Cvičení je vhodné pro každého!

Kramle

Zve Vás Ladislav Kaňka
Kontakt: 775 906 558
ladislavkanka@seznam.cz

DUO MY
Calypso
Šolc Boys
Ve Čtvrtek

PRÁCE I BRIGÁDA

Kosa VostrA

Kateřina Kalušová v zastoupení společnosti
ABZAKOVO nabízí možnost práce na HPP,
ale i brigádu v okrese Praha – západ.
Možnost si vybrat, směny R/O
Bližší informace u pí. Kalušové Kateřiny
nebo na tel: 774 722 833, 773 666 942.

Dobrá desítka
Pohoda kantry band
A další ...
mistr zvuku: Vašek Vopravil a kol.

Předtančení: caramelka

Jídlo bude jedlé, pivo zvlášť dobře ošetřené a za lidovku - to si prostě NEMŮŽETE nechat ujít !

Komerční inzerce

Malířské
a
lakýrnické práce,
nátěry fasád
• Primalex
• Dulux
• Het
• 10 000 odstínů
• Ceny od 20,- Kč / m2
František Mareš
Holubice 47
Tel.: 777 977 271
malba.mares@email.cz

DRUHÝ HOLUBICKÝ BAZAR OBLEČENÍ A DOPLŇKŮ PRO DOSPĚLÉ

NĚCO ZA NĚCO
ANEB DNESKA MOJE, ZÍTRA TVÉ
Prodejte nebo vyměňte oblečení s ostatními a udělejte si v šatníku místo pro nové kousky.
Snad každý doma najde nějakou věc, kterou už nebude potřebovat, proto přijďte vyměnit, nakoupit,
prodat nebo darovat oblečení či doplněk, který už neunosíte. Přinést můžete veškeré (nošené
i nenošené) oblečení, obuv, galanterii, bižuterii a doplňky (např. kabelky, čepice aj.).
KDY: 16. května 2015 od 9:30 do 13:00 hod.
KDE: Kulturní dům Holubice
Informace pro prodávající:
Prodávající si bude své produkty nabízet u svého prodejního
místa sám.
Z důvodu kapacity sálu je počet prodejních míst omezen, proto
žádáme o rezervaci prodejního místa.
Prodávající vloží 30,– Kč za každé prodejní místo.
Příprava prodejních míst od 8:30 hod.
Rezervace prodejního místa je možná přes email:
necozanecoholubice@seznam.cz,
nebo na tel. čísle:
775 475 922.
NA VŠECHNY SE BUDEME TĚŠIT!
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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!

Zpravodaj Naše noviny vydává obec Holubice - Kozinec a redakční tým: Andrea Jůnová (AJ), Alena Plachá (AP), Hana Marešová (HM), Eva Ježková (EJ), Věra Urbanová (VU). ● Přispěvatelé: zaměstnanci OÚ, škol, vedoucí sportovních klubů. ● Vychází 1x měsíčně (pouze červenec - srpen je
dvouměsíčník) v nákladu 830 ks. ● Registrační číslo na Ministerstvu kultury ČR: MK ČR E 18946. ● Pro občany obce výtisk zdarma. ● Obec neodpovídá za obsah placené inzerce. ● Tisk zajišťuje firma Helma Beta, s. r. o., Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha 9. ● Uzávěrka dalšího čísla:
15. 5. 2015. ● Další číslo vychází: v červnu 2015 ● Tel.: 315 786 086, e-mail: redakce@holubicekozinec.cz, www.holubicekozinec.cz.

