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Děti si svůj Sportovní den užily, tygrovi jeho deku nikdo nezáviděl :)

TROPICKÝ SPORTOVNÍ DEN

PŘEČTĚTE SI
POPLATEK ZE PSŮ
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Rozsvícení vánočního
stromečku
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Letošní Sportovní den se trefil do výjimečného období, kdy k nám vanul
horký vítr z Afriky, se sportem se to tedy
nedalo moc přehánět. Rtuť teploměru
ukazovala 35 stupňů ve stínu, mnozí
sousedé odjeli trávit tropy k bazénům
či přehradám, účast byla tedy komornější.
Hlavním
bodem
programu
bylo
vystoupení Klauna Fíly a jeho kamarádů. Šašek žongloval s kde čím, točil
talíři, jezdil na jednokolce, výborně bavil děti i dospělé. Fíla zapojil do svého
účinkování postupně všechna dítka,
několikrát i rodiče, soutěžící po zásluze
odměnil.
Drobné sportovní úkoly se odehrály na okraji fotbalového hřiště ve stínu
stromů. Do skákacích hradů se dětem
výjimečně moc nechtělo, i jim bylo
horko. Malování na obličej naštěstí horký vzduch nezmařil. Po letním parketu
se následně procházeli Spider-Mani,
Kitty, motýlci, tygři a další bytosti.
Nebyla vynechána každoroční soutěž
v pojídání koláčů s cílem objevit penízek, na hřiště padal duhový bonbonkový déšť, nechyběla mini diskotéka mezi
bublinami.
Fotbalový turnaj žen se kvůli rekordním
teplotám nekonal, přehřátá dítka přijel
pokropit hasičský vůz, bylo to pro ně
více než vítané osvěžení. Dospělí se
chladili ve stínu přístřešku u občerstvení
po svém – pivem ;).

Klaun zapojil do vystoupení každé
dítko.

Hledání zlaťáků v obřích koláčích.

Různorodé soutěže na hřišti.

Jedna z disciplín - zde byla
potřeba zručnost a trpělivost.

Děti dostaly na závěr zápolení dárkové
tašky plné dobrot, nanuka na osvěžení,
vychlazenou limonádu a voňavý opečený buřt.
Pokračování na str. 2

Sladké odměny a nanuky na závěr
zápolení.
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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 29. 9. 2015 od
18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ.

Knihovna
Otevírací doba knihovny
o prázdninách:
Od 1. 7. 2015 do 31. 8. 2015 bude
otevřeno vždy v pondělí
od 16.00 do 18.00 hodin.

Další vydání Našich novin najdete
ve schránce v září 2015.
Kontakty:
- tel.: 315 786 086, 605 149 280
- sekretariat@holubicekozinec.cz
- www.holubicekozinec.cz
- adresa: Holubice č.p. 175
252 65 p. Tursko
Provoz OÚ v Holubicích
7. 7. 2014 - 28. 8. 2014
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

8:00 - 14:00
12:00 - 18:00
8:00 - 14:00
12:00 - 16:00
8:00 - 12:00

Blahopřejeme jubilantům

Poplatek ze psů - výzva pro
zapomnětlivé pejskaře
Místní poplatek ze psů dle OZV:
• 100,- Kč za 1. psa
• 150,- Kč za každého dalšího psa
Poplatek byl splatný k 31. 5. 2015.
Pro zapomnětlivé nebo nové
sousedy s pejsky - poplatek je
stále možné uhradit v pokladně
OÚ Holubice (platební kartou nebo
v hotovosti) v úředních hodinách.
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, také Vaše
příjmení).

... pokračování ze strany 1

Navzdory počasí si malí účastníci
Sportovní den velmi užili, děkujeme
TJ Sokolu, Obecnímu úřadu Holubice
za pěknou akci pro děti, všem dobrovolníkům za pomoc s organizací,
sponzorům za věcné či finanční dary:
• TJ Sokol Holubice
• Obec Holubice Kozinec
• obchod Marty Helebrantové
• ABC květiny Pavly Kohoutové
• Vinotéka Pavla Pileckého
• Restaurace Holubička Františka Soukupa ml.
• Restaurace Na hřišti
• VEKR Color
• František Mareš
• Generali pojišťovna
• Balon servis.
Příští rok opět na shledanou.

AJ

MUDr. Šmatová - oznámení
Rádi bychom touto cestou oznámili, že se naší paní doktorce Šmatové
1.7.2015 narodil syn František a chtěli bychom také popřát hodně štěstí a
lásky.
Paní doktorka
Vám i nadále bude
k dispozici jen v
poněkud úspornějším režimu.

V květnu oslavili narozeniny:
Dobranská Katarína, 94 let
Hladíková Eva, 70 let
Svátková Marta, 84 let
V červnu oslavili narozeniny:
Dohnal Vladimír, 70 let
Filip Antonín, 65 let
Helebrantová Zdeňka, 85 let
Krejžíková Růžena, 89 let
Kyncl Jaroslav, 86 let
Vejrážková Květa, 70 let
Vocílka Bohumil, 65 let

Vážení a milí příznivci
Našich novin,
horké prázdninové dny plné sluníčka
jsou opět tady a s nimi
i dvouměsíční odmlka
s vydáváním našeho časopisu.
Děkujeme Vám za přízeň a podporu,
kterou jste nám dosud věnovali
a za články, kterými jste do Našich
novin přispěli.
Přejeme Vám krásné léto plné
sluníčka, radosti a pohody
a v září se těšíme opět na shledanou při dalším (již podzimním)
vydání Vašeho oblíbeného časopisu
plného informací, novinek i
událostí z naší obce.
Váš redakční tým.

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

Rozhovor měsíce
Jednoho dne se vrátíš. Jsou tyto písně
i Vašimi nejoblíbenějšími?
Tyhle hitovky (jako třeba i Fernando,
Píseň svou mi tenkrát hrál, Já mám ráda
buggy) zpívám na koncertech dodnes
a určitě je mám moc ráda. Dobře se
zpívají, lidé je mají rádi, mohu si na
nich dovolit i malé oživující předělávky,
dobře se hodí do atmosféry koncertů.
A musím přidat písničku „A já tě závidím“
od Leška Semelky a Pavla Vrby, tu
miluju, to je moje srdcovka.
Mění se nějak časem Váš vztah k jednotlivým písním, které zpíváte?
Paní Věra Špinarová

Rozhovor s Věrou Špinarovou
Dnes Vám přinášíme tak trošku jiný
rozhovor. V sobotu 25. července
k nám do Holubic na pozvání našeho
Sokola zavítá se svým vystoupením
jedna z nejvýraznějších českých
zpěvaček a stálic na hudebním nebi
– paní Věra Špinarová.
Moravačka s jedinečným, neskutečně
sytým hlasem, úspěšná, populární,
temperamentní
showmanka,
a přitom skromná a normální ženská.
Měli jsme to štěstí a čest zeptat se
formou telefonického rozhovoru
paní Věry, která si nechá klidně říkat
„Špinarka“, na pár otázek.
Nechť jsou pro Vás nejen pozvánkou na koncert. (Typicky ostravský
přízvuk v odpovědích si zkuste
domyslet. ;) )
Často býváte označována jako česká Tina Turner. Jak vnímáte toto
přirovnání?
Jsem samozřejmě potěšena, že takové
přirovnání někoho napadne, ale dobře
vím, že Tina je naprosto skvělá, zpívá
desetkrát líp než já a já bych si vůbec
nedovolila se s ní srovnávat. Podobně
jako Janet Joplin byla mým velkým
idolem a vzorem.
Když jsem začínala zpívat, tak jsem na
nich ujížděla, měla je naposlouchané.
Nazpívala jsem asi jen jednu nebo dvě
Tininy písničky, na víc jsem si netroufla.
Tina je prostě jedinečná.
Mezi Vaše nejznámější songy patří Meteor lásky, Music box, Bílá
jawa 250, Raketou na Mars nebo
Měj mě rád. Tím největším hitem je
ale bezesporu Vaše podání melodie
z filmu Tenkrát na západě - píseň

Určitě. Některé texty, které jsem mohla
zpívat ve dvaceti, by dnes ode mne
zněly divně. Taky byla řada písniček tak
nějak poplatná své době. Ale některé
songy zrají časem – právě jako A já
Tě závidím. Tahle písnička pro mne
časem nabyla na síle a hloubce,
mnohem víc jí teď rozumím a o to raději
ji zpívám.
Na co se mohou těšit návštěvníci
Vašich koncertů – třeba toho, který
budete mít již brzy v Holubicích?
Na staré i novější písničky, na skvělou
kapelu, na skoro dvě hodiny klídku
a pohody, dobré muziky a zábavy.
V repertoáru mám přes 600 písní,
všechny samozřejmě nemohou zaznít,
ale doufám, že každý si přijde na své
a společně si to užijeme. ;)
Zmínila jste nové písničky.
Ty nejnovější momentálně sbírám
do šuplíku a těším se, že se podaří
vydat nové CD. Ale jsem taky moc
ráda, když se podaří nově udělat starší
písničku tak, aby byla bližší dnešním
posluchačům. Ne že bych ji dnes
zpívala jinak nebo líp – musím říct, že
když tak poslouchám nahrávky z dob,
kdy mi bylo třeba dvacet, tak si při vší
skromnosti říkám: jo, dobrý, nemám
se za co stydět.
Co říkáte na v současné době
tak populární a rozšířené pěvecké
soutěže?
Je to světový trend, proč ne. I u nás
z nich vzešla spousta dobrých holek –
třeba Eliška Mrázová, Debbie, Markéta
Konvičková. Zajímavé je, že ti v soutěžích nejúspěšnější většinou zazářili
a rychle zapadli, a dlouhodoběji se
prosadili spíše ti, kteří z finálových kol
brzy vypadli.
Za zmínku stojí, že je to vlastně jedna
z mála možností, jak si dnes v televizi
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zazpívat. Zmizely pořady, ve kterých se
populární zpěváci, zpěvačky a kapely
objevovali a mohli se v nich prezentovat. Dnes se dočká divák tak akorát
neskutečně nudného živého přenosu
z monstr akce, která je spíš velkou
reklamou bez atmosféry, než kvalitním
koncertem… Nejinak je tomu v rádiích.
Na která období ve své kariéře
nejraději vzpomínáte?
Nikdy to nebyla přímočará kariéra, trvalé
výsluní. Bylo to spíš hodně kopcovité.
Až posledních deset let se nějak vezu
na vlně a musím říct, že je to fajn. ;)
Na všechny koncerty se strašně těším
a s lidmi si to moc užívám.
Jakou muziku sama ráda posloucháte?
Jsem ze staré školy a tu si taky ráda
pustím – třeba Celine Dion, větší hlasy.
Někdy koukám na MTV, tam se občas
někdo zajímavý objeví, jindy si pustím
i Óčko, ale to je už trochu mimo moji
kategorii.
Při Vašich vystoupeních Vás doprovází Váš syn Adam se svou kapelou
– Adam Pavlík band. Jak funguje takové „rodinné“ pracovní spojení?
Je to ideální. Adam je vynikající
muzikant i manažer. Dobře mne zná,
takže ví, že mne nesmí do ničeho nutit,
dokáže posoudit, co je pro mne dobré
a pro to mne dokáže nadchnout.
Když jsme nahlédli do Vašeho
kalendáře, vystupujete většinou
dvakrát týdně. Vaše koncerty jsou
stále vyprodané. Jak tento nápor
zvládáte?
Dva koncerty jsou ještě fajn, to máme
přes léto. Jinak bývají i tři nebo čtyři.
Od září navíc chystáme pro loňský
úspěch opět turné dvojkoncertů
s Petrou Janů. Nápor to tedy samozřejmě je, ale náročnější a únavnější
než koncert je pro mne často cesta na
něj a zpátky. Jednu noc někde mimo
přežiju, ale pak už se moc ráda vracím
domů.
Co do zdravíčka – honem zaklepat –
ok. Musím se pochlubit, že při poslední
kompletní prohlídce mne pan doktor
jenom chválil. ;) Někdy ale samozřejmě přijde určitá únava - jakmile se cítím
„přezpívaná“, musím si odpočinout.

... pokračování na str. 4
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Na koncertech z Vás vyzařuje optimismus a energie. Máte nějaký grif, jak
si takovou vitalitu udržet a pěstovat?
Zahradu a domov. Dobíjím se třeba
tím, když si vyperu, uklidím, taková
ta normálka. Mám dvě koťata a dva
pejsky – jeden z nich je sedmiměsíční
štěně německého ovčáka, jmenuje se
Nero. Toho je potřeba trochu cvičit, aby
poslouchal. Takže mám pořád o zábavu
postaráno.
Navíc jsem si nedávno pořídila nový,
takový ten chytrý mobil a ten mi otevřel
cestu k internetu a na Facebook. To
mne začalo taky dost bavit, ten kontakt
s lidmi. I když pořád raději lidi poslouchám – to považuju za hodně důležité.
Slyšet a komunikovat je lepší, osobnější než jen psát a číst. Jsem ten typ,
který raději volá než by se vypisoval
s SMSkami.
Můžeme se zeptat na Vaše životní
krédo?
Nejsem ten, kdo by tahle kréda nějak
řešil. Ale naučila jsem se třeba brát lidi
takové, jací jsou - a i sama sebe. A co
nechci, aby mi dělali jiní, to nedělám.
Co byste vzkázala našim čtenářům?
Že se na ně moc těším. ;)
Velmi děkujeme za Vaše slova, také
se moc těšíme na setkání s Vámi a
přejeme Vám hodně zdraví a pěvecké
i životní spokojenosti.
HM

Všímavost občanů
mu zachránila život
Jeden červnový pátek se na
úřad donesla informace, že se
něco děje v jednom z rodinných
domků v Holubicích. Po podrobném popisu a vysvětlení obec
okamžitě
zkontaktovala
Policii
ČR, po místním šetření jsme nevěřili
svým očím.
Našli jsme opuštěného pejska
v zuboženém stavu, po příjezdu
veterinární
pohotovosti
nám
bylo sděleno, že přes víkend by
nalezený
pejsek
pravděpodobně nepřežil. Po nutném ošetření
veterinářem byla přivolána služba
z útulku Bouchalka a pejska ve
stabilizovaném stavu odvezli.
Tento příběh dopadl díky všímavým
občanům dobře, nebuďme lhostejní
k tomu, co se děje kolem nás. Jen
doufám, že se majitel dostaví na úřad
k vysvětlení a doplacení veškerých
nákladů vynaložených na záchranu
tohoto pejska. 			
				 EJ

Recyklace odpadu se vyplatí,
ale……..
Jsou mezi námi stále občané, kteří
systém recyklace nepochopili, ale
o tom psát nechci, protože doufám, že
až si pozorně přečtou tento článek, tak
se nad sebou zamyslí. Zaplať pánbůh
nás, co třídíme náš každodenní odpad,
je většina a díky tomu naše obec získala
osvědčení o úspoře emisí viz obrázek.
Obec Holubice – Kozinec uhradila
společnosti Regios za rok 2014 za svoz
odpadu 1.979.500,- Kč. Od občanů
vybrala na poplatcích 1.220.000,- Kč.
Dalo by se předpokládat, že se rozdíl
projeví na zvýšení poplatku za svoz
komunálního odpadu. Obecní zastupitelstvo zatím tento krok nezamýšlí,
protože obec obdržela za rok 2014 od
společnosti EKO-KOM za recyklovaný
odpad 145.456,-Kč, z této částky mohla
uhradit část schodku.
Co dělat pro to, aby rozdíl byl co nejmenší, a na odpad jsme nemuseli doplácet z rozpočtu obce?
Obec od května tohoto roku zahájila
svoz směsného odpadu na tuny, ne na
nádoby, jak tomu bylo doposud. Tzn.
čím méně dáme odpadu do nádob
na směsný odpad, tím více naplníme
nádoby na tříděný odpad a fakturace
od Regiosu bude nižší, od EKO-KOMu
získáme větší odměnu. Kontejnery na
tříděný odpad jsou po obci umístěné
na každém rohu. Nově jsou umístěny
kontejnery na bio odpad, proto zvažte,
kam v tomto období s posekanou trávou.
Byla jsem svědkem toho, jak nejmenovaní spoluobčané vysypali obsah koše
sekačky rovnou do nádob určených
pro směsný odpad, a to přece jenom
něco váží. Výrazný rozdíl v množství
recyklovaného odpadu zaznamenávám
v prvním kvartálu (od ledna do března)
a v posledním kvartálu roku (od října
do prosince). Je ho mnohem méně a
zdůvodňuji si to tím, že bohužel ještě v
dnešní době občané likvidují recyklovatelný odpad spalováním ve vlastních
kotlích na tuhá paliva.
Jestli v roce 2015 dojde ke zlepšení, to
záleží pouze na nás občanech, dozvíme
se to v roce 2016, až budeme zpětně
odpadové hospodářství v naší obci
vyhodnocovat.
EJ

Informace z obce
FESTIVAL of EUROPE
Ve dnech 16. a 17. května se náš spolek
FrantiCzech zúčastnil již potřetí akce
Festival of Europe, která se konala
v areálu volného času a odpočinku ve
francouzském Bois le Roi. Na tento
festival jsme byli pozváni ředitelem
festivalu Marcem-Antoniem Caseti.
Tématem letošního festivalu byl street
dance a hip-hop. K účasti jsme přizvali,
stejně jako loni, naši základní školu.
Ta se pod vedením paní ředitelky
R. Vařechové aktivně zapojila do
příprav. 10 dětí nacvičilo velmi zdařilé
taneční a hudební vystoupení, které
na festivalu sklidilo velký úspěch.
Na závěr se k tomuto vystoupení přidaly
i děti z francouzské školy ve Fromontu.
Na festivalu jsme se prezentovali českým stánkem, kde jsme nabízeli
ochutnávku piva a tradičních perníčků.
Rozdávali jsme propagační materiály našich obcí a Středočeského kraje.
Na stánku si zájemci rovněž mohli
vyrobit pravý český šperk - náušnice
nebo náramek z jabloneckých korálků.
Zájem o náš stánek byl velký, pivo i
perníčky chutnaly. Náušnic se za víkend
vyrobilo přes 250 párů.
Ubytování a zázemí nám zajistilo
partnerské česko-francouzské sdružení
Comité du jumellage Gatinais Boheme
z našich spřátelených francouzských
obcí pod vedením Robiho Rosslera.
Toto sdružení se také postaralo
o sobotní program pro děti.
Strávili jsme rovněž jeden den v Paříži,
děti si pod vedením Leony Kleinové
prošly centrum Paříže a navštívily
Vítězný oblouk.
Výlet se vydařil, přinesl nám všem
mnoho nových nezapomenutelných
zážitků. Jsme rádi, že spolupráce s
našimi spřátelenými francouzskými
obcemi dále pokračuje.
Fotografie z výletu a video z vystoupení
dětí najdete na našich stránkách www.
franticzech.unas.cz. Děkujeme všem,
kdo nás podpořili a podporují.
Magda Karasová, 4. 6. 2015,
Tursko
Seznam aktivit pořádaných spolkem
FRantiCzech:
19. 9. 2015 TURSKO - bleší trh
20. 9. 2015 KOZINEC - komentovaná
vycházka s profesionální průvodkyní - na vycházkách bude vyhlášena
výtvarná a fotografická soutěž pro děti
i dospělé
3. 10. 2015 KOZINEC - Michalská pouť
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Zastupitelstvo obce dne 26. 5. 2015 schválilo:
1. Hospodářský výsledek obce za rok 2014
ZO schválilo výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení za rok 2014 ve výši
8.639.709,69 Kč.
1. OZV obce Holubice č. 2/2015
ZO schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Holubice č. 2/2015 - stanovení
podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a zabazpečení místních
záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním.
2. Rozpočtové opatření č. 2/2015
ZO schválilo předložené rozpočtové opatření č. 2/2015.
3. Účetní závěrka DSO za rok 2014
ZO schválilo závěrečný účet DSO Od Okoře k Vltavě za rok 2014 s výsledkem
bez výhrad.
4. Kupní smlouva s panem Zdeňkem Šárou
ZO schválilo s panem Zdeňkem Šárou uzavřít kupní smlouvu na odprodej části
obecního pozemku p. č. 349/1 k. ú. Holubice v Čechách o výměře cca 35,2 m2.
Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující. Nikdo krom pana
Zdeňka Šáry zájem o koupi neprojevil.
5. Směnná smlouva s PaedDr. Ilonou Vaculíkovou
Starostka předložila před zastupitele vypracovaný geometrický plán pro změnu
hranice pozemku a rozdělení pozemku, kde dochází ke směně části pozemků
p. č. 507/9, 507/10, 507/11, 507/12, 610/4, 611/1 v k. ú. Kozinec mezi obcí
Holubice a pozemky ve vlastnictví paní Vaculíkové.
ZO schválilo uzavřít směnnou smlouvu s paní PaedDr. Ilonou Vaculíkovou.
6. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku s PaedDr. Ilonou Vaculíkovou
Starostka předložila zastupitelstvu vypracovaný návrh finančního příspěvku
od investora, který na svých pozemcích vybudoval v souladu s územním plánem
obce inženýrské sítě podle projektové dokumentace. Obec a investor se dohodli,
že investor využije ČOV, kterou nemusí budovat. Investor poskytne obci finanční
příspěvek, jako podíl nákladů, který by vynaložil na její vybudování.
ZO schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s paní
PaedDr. Ilonou Vaculíkovou.
7. Různé – starostka vyzvala k diskuzi
Starostka obce – v rámci bezplatného předání zkolaudované místní komunikace
od investora Prockert & Hynek a.s. zastupitelé diskutovali o pojmenování ulice
v dané lokalitě. Pojmenování bude na programu pracovní schůze a název bude
schválen na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva obce.
Starostka obce – obec na jaře tohoto roku žádala v rámci Programu péče
o krajinu na rok 2015 o finanční příspěvek na výsadbu aleje za obcí Holubice
směr Otvovice na parcele č. 555 v k.ú. Holubice. Rozhodnutím č. PR002/15 nám
dotaci schválili a výsadba bude provedena září – říjen roku 2015.
Celkem bude vysázeno 88 stromů a 520 ks keřů.
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Zahradní slavnost Mateřské školy

Zahradní
slavnost
Mateřské školy Holubice se tradičně odehrála na konci letošního školního roku.
Dne 18. června 2015
bylo ve večerních
hodinách
slavnostně ošerpováno paní
starostkou
Evou
Ježkovou 44 předškoláků z celkového počtu 82 dětí MŠ. Zábavný
program slavnosti zajistili Piráti z
Karibiku, ze kterých byly děti nadšené,
tančily a dováděly, radovaly se
a hodovaly. Nebýt po 20. hodině
drobného deštíku, tančily by snad
do půlnoci. Celá akce byla dojemná i
veselá, zkrátka vydařila se.
Poděkování za krásný slavnostní
podvečer patří všem, kteří se na přípravě
tradiční slavnosti podíleli, celému
kolektivu Mateřské školy Holubice, paní
starostce Evě Ježkové a všem rodičům,
kterým není lhostejný život našich
nejmenších.
Na shledanou v září se těší Mgr. Eva
Bělíková, ředitelka MŠ Holubice.

Dětský den - Holubický M*A*S*H 2015
V sobotu 13. 6. 2015 se na Kozinci
za hasičárnou jako již každoročně konal
dětský den, tentokrát ve vojenském
duchu pod názvem Holubický M*A*S*H.
Počasí nám zpočátku přálo, možná
nám přálo až moc vysokou teplotou,
ale nikdo si nestěžoval, a tak přípravy
pro hladký chod dětského dne proběhly
dobře.
Udeřila 13. hodina a děti nikde,
no, samozřejmě, bylo velké teplo,
takže rodiče s dětmi nejdříve vyrazili
k vodě, aby je zchladili pro nadcházející M*A*S*Hovské zápolení. Ve 13:30
už se začínali scházet první soutěžící, a vzhledem k tomu, že byl zápis
dětí posunutý až do 14:45 (děkujeme
za trpělivost našim přátelům sedícím
u zápisu – Janě, Jarmile, Jiřímu),
nakonec se sešlo úctyhodných 150
soutěžících dětí všech věkových
kategorií. A tak mohl dětský den začít.
Děti při zápisu obdržely kartičky,
tzv. „Dětskou vojenskou soutěžní
knížku“, do které se jim zaznamenávaly splněné úkoly…plazení, překážková
dráha, střelba z airsoftových zbraní,
poskytnutí první pomoci, stříkaní hadicí
na postavené předměty,… (děkujeme
veškerému dozoru u soutěží – Pildovi,
Veronice, Tondovi, Janě, Markétě,
Romaně, Jirkovi, Tomášovi, Lucii,
Jirkovi, Anetě, Lucce a vrchnímu
naddozoru
Jiřímu
Fojtíkovi
;)).
Po splnění zadaných úkolů byl dětem
úkol odškrtnutý. Tato knížečka také
dětem garantovala využití nápoje
a párku v rohlíku zdarma.
Z volné zábavy mohly děti využít
pouťové atrakce – dětskou prolézačku, trampolíny, aqua zorbing ve válci.
Dále probíhalo zdarma malování
na obličej, a že děvčata malovat uměla,
najednou se louka hemžila samými

zvířátky a květinkami… K zakoupení byla
i tombola, kde každý los vyhrával, a že v
tombole byly opravdu hodnotné ceny od
našich milých sponzorů. Takže tombola
byla opravdu velmi rychle rozprodaná
(za asistenci děkujeme Anničce a Kláře).
K prohlédnutí a později i povození byly
přistaveny 3 vojenské jeepy (děkujeme
oběma Tondům a Jindrovi), dále byla
jako vždy přistavena hasičská technika
jak dobrovolných hasičů z Kozince a
Roztok, tak i od profi hasičů z Roztok
– za což velmi děkujeme. Děti si mohly
zkusit i stříkání hasičskou hadicí, kdy
k tomuto účelu poskytli auto kozinečtí
dobrovolní hasiči, a že to byl zážitek…
občas i hodně mokrý. ;)
Dále byla k vidění sanitka záchranné služby, záchranáři nám předvedli
na scénce „Dívka v bezvědomí“ nejen
celou záchrannou akci, ale i součinnost
s hasiči, musíme opět konstatovat, že
smekáme klobouk před prací všech,
kteří pracují v těchto záchranných
složkách, protože někdy to není
zrovna jednoduchá práce, a my jim
moc děkujeme za to, že JSOU! Děti si
mohly na figurínách vyzkoušet masáž
srdce….a některé se u toho docela dost
zapotily…;). Nesmíme zapomenout na
úžasný seskok 3 parašutistů…seskočili naprosto přesně do vyhrazeného
prostoru, a byl to moc hezký zážitek,
rodičové, nechtěly pak vaše děti být
parašutisty? ;) My tedy ano ;). Ale ani
ukázka práce psovodů nesmí zůstat
opomenuta, kdy nám nejdříve předvedli
„psí“ povely, pak následovala názorná
ukázka útoku agresivní osoby, a
nakonec polapení zloděje. Po provedených zákrocích si mohly děti pohladit
pejska ochranáře…přes dětské ručky,
nebylo toho velkého psa ani vidět.
No a to už se přiblížil závěr dětského
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dne, kdy následovalo rozhození
bonbonů po louce a pak už jen předání
dárkových tašek dětem za splnění
všech soutěžních disciplín. Bohužel
při tom posledním se už na nás začal
dobývat déšť, no ale nakonec jsme i
v dešti vše zvládli, tašky byly rozdány
a všichni jsme utíkali před deštěm a
následně i v dešti domů… .
Ale nesmíme zapomenout ani na tento
rok opravdu bezchybnou a plynulou
obsluhu občerstvení v maringotce
a vedle maringotky, za kterou patří
velký dík Ivaně, Olince a Mirkovi. Dále
děkujeme za obsluhu tekutého občerstvení (pivo-limo) Monice, Martinovi a
Tomášovi. U grilu stál Slávek a Jindra se
svými báječnými asistentkami Štěpánkou a Míšou.
Poděkování sponzorům za veškerý
hmotný i nehmotný sponzoring pro
dětský den: DĚKUJEME!!!
LIDL, VZP pojišťovna, E-PORCELAN
– Pavla Stanzelová, MAXICOM
Internet Kralupy nad Vltavou, Unicredit
Bank - pobočka Kralupy nad Vltavou,
INTERSNACK
Otvovice,
stavební
firma BLÁHA Velké Přílepy, Řeznictví
Kohout a synové Veltrusy, PRE Energetika, Jan Šulc – Mycí linka Černý Vůl,
Zbyněk Brýdl – AZ Prima, Wet Wipes
International
Lichoceves,
Obecní
úřad Holubice, Auto Kelly – Jindra
Livonec, ADAC-PNEU – Luděk Burian,
BUSDOMINATOR – Dušan Janeka,
Centrum KRTEČEK – Lucie Janeková.
Na závěr musíme konstatovat, že i přes
menší účast dětí než na předchozích
ročnících a přes špatné počasí ke konci
akce, byl dětský den úspěšný, a my
doufáme, že se všichni zúčastnění, ať
už malí či velcí, pobavili a strávili s námi
příjemné sobotní odpoledne.
Gabriela Mifková,
Ivana Kaňková
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Kulturní dění v obci

Koncert Věry Špinarové

25. 7. 2015 20.30 hod.
Holubice - letní parket

vstup do areálu 18.00 hod.
vstup 250 Kč

Kulturní dění v obci
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29. 8. 2015 20.00 hod.
Koncert skupiny TYP
vstup 100 Kč

Obecní úřad Holubice
pořádá dne

12. 9. 2015

od 13.00 hod.

POUŤ

13:15 Šermířské vystoupení skupiny REKRUTI
15:00 Fotbalové utkání
17:30 ABBA revival
19:30 Promítání pod širým nebem
Místní vinotéka Provinium
při příležitosti Holubické pouti
pořádá Malé vinobraní. Připravíme pro
Vás tři poutní místa - stánky, kde pro Vás
bude připravena degustace vybraných
vín, budete si moci koupit vína z vinařství:
Mikrosvín Mikulov, BMVinařství Tvrdonice
ze Slovácka , Kolby Pouzdřany Mikulovsko,
Jedlička z Bořetic a v neposlední řadě Vám
v tomto období nabídneme i čerstvý burčák.

Vše bude upřesněno na webových stránkách obce a
plakátech na obvyklých místech.

Pouťové atrakce a stánky
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Fotbal / Informace z obce

Fotbalisté TJ Sokol Holubice
vybojovali 3. místo
v Okresním přeboru!

záložník Ondřej Jurko. Domácí ale záhy
vyrovnali a pak se již zázrak nekonal,
byť náš brankář Jakub Jurko dokonce
chytil ve 32. minutě penaltu. Velkou
ranou do našeho týla bylo vyloučení
obránce Jaroslava Valtra. Libčice nad
námi doma vyhrály 3:1, po poločase
2:1.
Ani v dalším zápase jsme se moc
nepředvedli – doma jsme s Úhonicemi pouze remizovali 4:4, po poločase
1:1. Byla to poněkud tragikomedie…
Trenéru Romanovi Slavíčkovi chyběli 4
hráči základní sestavy. Zápas se přesto
vyvíjel vcelku nadějně. K naší smůle
jsme ale měli ten den bídnou koncovku,
někteří hráči neměli svůj den a svůj
den neměli zjevně ani rozhodčí, když
hlavně v úvodu utkání neuznali regulérní branku po neexistujícím ofsajdu… A
tak jsme zprvu prohrávali, pak vyrovnali, docela dlouho vedli a nakonec jen
remizovali.
Posledním zápasem ročníku bylo
naše utkání v Dobřichovicích. A byl
to fotbalový koncert se sólovým
partem pro Jirku Valtra, který si zde
bravurně vystřílel korunu krále střelců.
Nasázel Dobřichovicím dohromady
6 gólů a podílel se tak vysokou měrou
na konečném výsledku 4:8 pro
Holubice (po poločase 3:5). Ale vůbec
to nebyla až tak jednoznačná záležitost.
Stačí se podívat, jak se měnilo skóre:
0:1, 0:2, 1:2, 2:2, 3:2, 3:3, 3:4, 3:5 – to
byl poločas pomalu na infarkt... Kromě
tří gólů Jiřího Valtra přidal v první půli
po jednom zásahu kapitán Vladimír
Helebrant a Pavel Rodr. Další tři branky
přidal Jiří Valtr ve druhém poločase.
Jirkovi ještě jednou moc gratulujeme
a děkujeme mu, že svůj fotbalový um
a nasazení věnuje dlouhodobě právě
svým Holubicím.

Na úvod poslední zprávy o výkonech
našich fotbalistů v letošním ročníku
Okresního přeboru (OP) Praha –západ
musíme našim chlapcům blahopřát
k zisku krásného 3. místa! V ročníku
2014/2015 jsme 14x vyhráli, 10x
prohráli a 2x remizovali. Získali jsme
celkem 44 bodů. Těsně jsme v tabulce
předstihli Choteč a Tuchoměřice.
V soutěži OP jednoznačně zvítězil a
do krajských soutěží postoupil silný tým
Vestce – dokázal 24x vyhrát, jen jednou
prohrát a stejně tak jednou remizovat,
což mu vyneslo úctyhodných 73 bodů.
Druhé místo vybojoval tým Dobříče
s 63 body a má to štěstí, že letos
postupují z OP do vyšších soutěží
týmy dva – bude tedy na cestě vzhůru
doprovázet Vestec.
Pro zajímavost - sestupovat letos budou
3 týmy. Pomyslný „Černý Petr“ vyšel na
Dobřichovice, Čisovice a Jílové B.
S radostí můžeme přidat ještě jednu
velkou gratulaci – náš útočník Jiří Valtr
v letošním ročníku OP dokázal nastřílet 36 branek a stal se opět králem
střelců v soutěži. O 5 gólů méně dal
Radim Matysík z Vestce a na 3. místě
se umístil Tomáš Balke z Chotče s 25
trefami.
A jak jsme zvládli poslední 3 utkání
sezóny, na která jsme Vás zvali v
posledním vydání Našich novin?
Nejprve jsme 30. května hráli derby v
Libčicích a bohužel jsme byli těmi, kdo
odešli s prázdnou. Nebo lépe řečeno s
třígólovou nadílkou v naší síti. A přitom
jsme první branku zápasu dali právě my
– hned v 5. minutě dokázal skórovat náš

Nezbývá než poděkovat i celému
realizačnímu týmu TJ Sokol Holubice,
všem hráčům, ale také všem věrným
holubickým fanouškům. Přejeme Vám
pěkné fotbalové prázdniny a budeme
se těšit na srpen, kdy se zase naplno
rozjede nový ročník Okresního přeboru.
Jakub Dvořák, HM

Výsadba aleje
Obec v březnu tohoto roku zažádala
o dotaci z Programu péče o krajinu
MŽP na doprovodnou výsadbu aleje
na pozemku č. parc. 555 v kat. ú.
Holubice v Čechách (viz obrázek).
Byli jsme úspěšní a v červnu nám
přišlo rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků do výše 100 %
uznatelných nákladů.
Cílem a účelem výsadby na pozemku
bude vytvoření oboustranné aleje
podél nezpevněné komunikace a
zvýšení biodiverzity krajiny. Celkem
bude vysázeno 88 stromů a 520
kusů keřů. Výsadba bude provedena
v měsíci září-říjen 2015.
EJ

Rk.

Tým			

Záp

+

0

-

Skóre		

Body PK

(Prav)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Vestec			
Dobříč			
Holubice		
Choteč			
Tuchoměřice		
Libčice			
Úhonice		
Měchenice		
Hostivice		
Štěchovice B		
Psáry			
Jílové B		
Čisovice		
Dobřichovice		

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

24
20
14
14
12
11
9
9
9
10
9
9
7
6

1
3
2
1
5
3
5
4
4
1
3
1
3
2

1
3
10
11
9
12
12
13
13
15
14
16
16
18

126: 26
78: 31		
79: 64		
76: 64		
62: 50		
68: 79		
46: 61		
50: 71		
48: 61		
50: 55		
59: 80		
50: 72		
53: 71		
36: 96		

73		
63		
44		
43		
41		
36		
32		
31		
31		
31		
30		
28		
24		
20		

(34)
(24)
(5)
(4)
(2)
(-3)
(-7)
(-8)
(-8)
(-8)
(-9)
(-11)
(-15)
(-19)

Komerční inzerce
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ÚHOLIČKY, Roztocká 6

Soukromá dvojjazyčná mateřská škola, jesle a družina L I T T L E E N G L A N D
nabízí dvojjazyčné vzdělávání pro děti od nejútlejšího věku, založené na dlouholeté zkušenosti a profesionálním přístupu.
Chcete, aby Vaše dítě mluvilo anglicky? Nabízíme vzdělávání v anglickém jazyce intenzivní formou, tj. minimálně 5hodin denně.
Vaše dítě bude tedy anglickému jazyku nejen rozumět,ale bude jej schopno i aktivně používat ...

Je pro Vás důležité, aby Vaše dítě zároveň rozvíjelo i český jazyk? Naše dvojjazyčné prostředí toto umožňuje a českému jazyku se
věnujeme stejně intenzivně jako jazyku anglickému. Klademe důraz na řečovou prevenci, rozvoj slovní zásoby atd…

Co dále nabízíme našim malým klientům? Spoustu zábavných kroužků (tematická odpoledne), rozvoj polytechnického vzdělávání,
využití moderních technologií, pravidelné výlety a mnohem více …

Co nabízíme našim velkým klientům? Profesionální přístup, praxí ověřený vzdělávací program, kvalifikované pedagogy, rodilé
mluvčí, odpovědnost za výsledky vzdělávacího procesu, flexibilitu v docházce dětí, otevírací dobu od 7.00 - 18.00 …

Cena? Little England Vám nabízí nejlepší poměr ceny a kvality v oblasti předškolního vzdělávání v okolí. V současné době nabízíme
zaváděcí ceny školného s až 20% slevou! 7200,- vč. stravy/celodenní, měsíční docházka. Stále probíhají dny otevřených dveří a zápisy.

LITTLE ENGLAND Vás také zve na letní program “Dobrodružné léto” a na příměstský tábor “Dobrodružné léto s angličtinou”, který
je určený pro děti předškolního věku a pro děti 1. až 3. tříd ZŠ. Jako vždy nabízí něco navíc. Děti s námi mohou strávit netradiční večer v
podobě filmové noci “Movie&Popcorn”. Více informací na webových stránkách v sekci prázdninový provoz …

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:
20. 8. 2015. ● Další číslo vychází: v září 2015 ● Tel.: 315 786 086, e-mail: nase.noviny.holubice@seznam.cz, www.holubicekozinec.cz.

