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NAŠE NOVINY

Šermíři zapojili do svého vystoupení i přihlížející děti.

PŘEČTĚTE SI

ZÁŘIJOVÉ POSVÍCENÍ

ROZHOVOR MĚSÍCE
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DOŽÍNKY
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SVATEBNÍ ZVONY
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PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN
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REKONSTRUKCE ZŚ

7

PODZIMNÍ ÚKLID

8

STODOLAS

9

FOTBAL

10

PLÁNOVANÉ AKCE
Pohádkový les

26. 9.

Michalská pouť

3.10.

Vítání občánků

17. 10.

Halloween

30.11.

Setkání
s důchodci

23. 11.

Mikulášská
besídka

4. 12.

U příležitosti dokončení rekonstrukce místní komunikace a základní školy se konalo v sobotu 12. 9.
v obci posvícení.
Na účastníky čekala bohatá podívaná. Po projevu paní starostky vystoupila šermířská skupina Rekruti,
následovalo mistrovské fotbalové
utkání TJ Sokola Holubice proti Sokolu Zlatníky.
Na tanečním parketu zábavu rozproudila ABBA revival. Po setmění
se konalo nostalgické promítání pod
širým nebem (sestřih únorových
běhů 70. a 80. let).

Děti napjatě očekávaly střelbu
z mušket.

Prostranství u víceúčelového hřiště
bylo na šermířské klání jako dělané.

K dětské radosti přispěly pouťové
atrakce. Rodiče si zpříjemnili odpoledne dobrým vínem a burčákem
z vinotéky Provinium.
Děkujeme sponzorům akce (firmě
Strabag a PF mont), OÚ Holubice,
TJ Sokolu Holubice a všem dobrovolníkům za krásné sobotní odpoledne.

Fotbalový turnaj Holubic a Zlatníků.

AJ

ABBA revival lákal k tanci i ty
nejmenší :)

Rozsvícení vánočního
stromečku
12. 12.
ABBA revival v blyštivých stylových kostýmech.

Babí léto přispělo k hojné účasti na
bohatém programu posvícení.

2

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.
Další vydání Našich novin najdete
ve schránce v říjnu 2015.
Kontakty:
- tel.: 315 786 086, 605 149 280
- sekretariat@holubicekozinec.cz
- www.holubicekozinec.cz
- adresa: Holubice č.p. 175
252 65 p. Tursko

Blahopřejeme jubilantům

Informace z obce

Pozvánka na slavnostní

Vítání občánků

17. 10. 2015
od 14:00 hod.
v budově Obecního úřadu
Holubice
Prosím o potvrzení účasti nejpozději
do 10. 10. 2015
na tel.: 315 786 086.
Těší se na Vás
starostka obce Bc. Eva Ježková

Zprávy z pediatrické
ordinace
Od 1. 9. 2015 bude
dětská
ordinace
v Holubicích nadále k dispozici
malým pacientům
a jejím rodičům.
Vzhledem k množství pacientů přímo
z Holubic ponecháváme jeden
ordinační den, a to v úterý dopoledne od 9.00 do 13.00 hod. (od 9.00
do 10.00 hod. nemocní, od 10.00
do 13.00 hod. zvaní, preventivní
prohlídky, administrativa).
V ostatních dnech jsme k dispozici
v ordinaci v Libčicích.
Přeji všem pěkný a zdravý podzim.
				
MUDr. Miroslava Kuglerová

V červenci oslavili narozeniny:
Elicarová Anna, 75 let
Hříbal Karel, 60 let
Holečková Jaroslava, 70 let
Křtěn Otto, 82 let
V srpnu oslavili narozeniny:
Helebrant Bedřich, 89 let
Helebrantová Edita, 70 let
Hříbalová Ivana, 60 let
Kasl Karel, 60 let
Procházková Marie, 91 let
Strakatý Jaroslav, 75 let
Šimková Jaroslava, 65 let
Zmeškal Stanislav, 75 let

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

Praktický lékař pro dospělé
I v průběhu září bude ordinace
pro dospělé ve zdravotním středisku uzavřena z důvodu mateřské
dovolené paní doktorky Šmatové.
V současné době pracuje paní
doktorka z domova, vystaví Vám
e-recept, odpoví na e-mailový dotaz.
Nadále fungují oba zástupy – tj. paní
doktorka Hlavová, Nová 767, Velké
Přílepy, a pan doktor Matoušek, J.
Kašpara 1069, Praha 6.
Oba ochotně ošetřují pacienty
z Holubic ve svých ordinacích (bez
objednání).
V příštím vydání Našich novin budou
opět zveřejněny aktuální zprávy
ze zdravotního střediska v budově
mateřské školy.

Rozhovor měsíce
více. Do budoucna se počítá s dalším
rozšířením kapacity školy až na 250 dětí.
V Holubicích již budovu nijak nenafoukneme, buďme realisté, ale v Tursku má
naštěstí školní budova ještě využitelné rezervy. Plánuje se rekonstrukce
půdních prostor podobně jako v Holubicích. Měla bych ještě připomenout, že
oficiálně nese škola název Základní
škola Tursko, jejím zřizovatelem je
obec Tursko a holubická škola je jejím
„odloučeným pracovištěm“.

Mgr. Renata Vařechová

Rozhovor s ředitelkou
základní školy
V prosinci roku 2012 jsme vám
přinesli rozhovor z holubických
školních škamen, tenkrát s panem
ředitelem Mgr. Šollem. Uběhly necelé
3 roky a my jsme tu se začátkem
školního roku opět s rozhovorem
ze školy.
Nečekejte ale, že se budeme opakovat
– naopak. V dnešním rozhovoru toho
bude mnoho nového… Především
má naše základní škola s platností
od 1. července nového ředitele,
respektive
paní
ředitelku
–
Mgr. Renatu Vařechovou. Právě ta se
vám dnes představí a seznámí vás
s aktuální situací ve škole.
Co přineslo 1. září 2015?
Především se dětem otevřely 3 první
třídy. Je to historický okamžik – škola
nikdy neměla paralelní třídy (více tříd
jednoho ročníku). Přes prázdniny se
podařilo dokončit rekonstrukci půdních
prostor budovy školy v Holubicích,
a tak jsme mohli do nového školního
roku přivítat očekávaný příliv prvňáčků.
Následky baby boomu před několika
lety a nová výstavba v Tursku i Holubicích nás v posledních letech stále
více zásobuje dětmi, o které je třeba
se náležitě postarat tak, abychom jim
v jejich spádové škole zajistili plnohodnotné vzdělávání.
Kolik dětí aktuálně chodí
na ZŠ Tursko – Holubice?
Aktuálně má ZŠ Tursko – Holubice
129 žáků (od 1. do 5. třídy). Oproti
loňskému školnímu roku je to o 32 dětí

O rekonstrukci školy v Holubicích si
čtenáři v tomto vydání Našich novin
budou moci přečíst více – o „radosti“
s rekonstrukcí se s námi podělí paní
starostka Ježková. K jakým změnám
ve škole ještě došlo?
Tak především jsme vyšli vstříc holubickým rodičům a pro prvňáčky zřídili
v prostorách školy v Holubicích dvě
oddělení školní družiny. Tato jsou
situována do místností, kde se dopoledne vyučuje 2. a 3. třída. Naštěstí bylo
možné s ohledem na všechny normy tyto
třídy pro účely školní družiny o kapacitě
30 dětí na oddělení využít. Kdyby byly
třídy o něco menší, již by to možné
nebylo. To je nevýhoda holubické školy.
Ač se snažíme, jak můžeme, některé
limity prostě překročit nesmíme. Budu
moc ráda, když tohle pochopí i rodiče,
kterým nejsme schopni více vyhovět
nebo kteří museli přijmout některá
pro ně ne právě výhodná opatření.
Jaká opatření máte na mysli?
Jde například o to, že s ohledem
na celkovou kapacitu, mohli být
do družiny v Holubicích zařazeni
pouze prvňáčci (a případně jejich
starší sourozenci z vyšší třídy). Ostatní
děti musejí dojíždět do družiny do
Turska, kde jsou prostorové a kapacitní
možnosti mnohem vyšší. Stávající řešení považujeme pro holubické
za maximálně vstřícné, neboť družinu
skutečně nejvíce využívají děti z prvních
tříd. Uvidíme, jak se situace vyvine
do budoucna.
Jako zdánlivě nepopulární opatření
ještě mohu zmínit, že jsme nově zkrátili
otevírací dobu družiny v Tursku do půl
šesté. Zkrácení ale vyšlo z faktu, že
v době mezi půl šestou a šestou už byla
družina prakticky nevyužívaná.
Mnoho rodičů se ptá, proč musejí děti z Holubic do 4. a 5. třídy
dojíždět do Turska.
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To je v podstatě stejný problém jako
jsem popisovala v souvislosti se školní
družinou. Jde o kapacitu školy. Je třeba
si uvědomit, že v každé třídě jsou vždy
děti jak z Holubic, tak z Turska. Holubických dětí je zhruba 3x více než turských,
přitom školní budova v Tursku je asi 2x
větší než holubická.
Podle
reálných
odhadů
bude
nyní ještě pár let nastupovat do
první
třídy
značný
počet
dětí
a tím se kapacita školy bude průběžně
navyšovat. My se na takový stav musíme
včas připravit a je možné, že se všichni
budeme muset v rámci možností dané
situaci nějak přizpůsobit. Proto apeluji
na rodiče, aby se snažili pochopit, že
skutečně děláme maximum a hledáme
optimální řešení tak, aby bylo spokojeno maximum dětí i rodičů. Bohužel je
to nevýhodou menších škol, že děti
postupně musejí školy měnit.
1. až 3. třída v Holubicích, 4. a 5.
v Tursku, 6. až 9. ve Velkých Přílepech
- tak to u nás funguje už mnoho
a mnoho let a těžko se nám na tom
něco podaří změnit. Ale děti školy mění
i se svými spolužáky – kamarády. To
je pro ně často důležitější než jiná
škola, jsou spokojené a změna jim až
tak nevadí. Je to život – i my dospělí
ve svých zaměstnáních se často musíme
podobně přizpůsobovat realitě…
Ke spokojenosti dětí i rodičů toho jistě přispívá více.
Co třeba školní kroužky?
I zde se snažíme, abychom dětem
nabídli škálu možností k jejich
mimoškolnímu rozvoji. Aktuálně jsme
na naše webové stránky www.zstursko.
cz vyvěsili nabídku počítačového
kroužku, rodiče již vědí o možnosti
kroužku angličtiny a další budou
následovat (většinou se rozjíždějí
až v říjnu, kdy již všem opadnou starosti
spojené se začátkem školního roku
a výuky). Na tomto místě bych ráda
požádala ty z rodičů (či přátel školy),
kteří by chtěli a měli dětem co zajímavého předat, co je v rámci nějakého
kroužku naučit, aby se se mnou spojili
a domluvili na možnostech. Iniciativě
se meze nekladou a vše, co je v zájmu
dětí, samozřejmě vítáme. Můžete mi
psát na e-mail reditel@zstursko.cz.
... pokračování na str. 4
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... pokračování ze strany 3

A ještě bych chtěla poprosit o pochopení – někteří rodiče by si přáli, abychom
mimo standardní přesun dětí mezi
družinami zajišťovali převozy dětí
do kroužků mezi Turskem a Holubicemi, ale to skutečně není možné, na to
prostě nemáme lidi.
Zmínila jste „lidi“ – jaký má škola
učitelský kolektiv?
Nejvýstižnějším slovem je asi „mladý“.
Sehnat v dnešní době učitele pro 1.
stupeň je často nejtěžším úkolem
ředitele školy. My máme to štěstí, že
máme plný stav, že máme kvalitní
učitele a navíc jsou mezi námi i pedagogové – muži.
V čem vidíte výhody vesnické školy
oproti městské?
Pro mne (a to plně aplikujeme i ve
škole) je prioritní zdraví a bezpečnost
dětí. Jako obrovskou výhodu spatřuji to,
že dítě je na vesnici skutečně bezpečnější, že nikdy není na ulici „samo“,
že nikdy není „cizí“ - anonymní, jako
tomu je třeba v Praze. Výhody
„rodinnějšího“
prostředí
vesnické
školy, individuálnější přístup, dětská
kamarádství i mimo školu, minimální
dojíždění a další výhody asi není třeba
více zdůrazňovat.
Nabízí se otázka – jsou vesnické
školy schopny konkurovat městským, co se týče budoucího vyššího vzdělání a uplatnění svých
absolventů?
Samozřejmě bych mohla hovořit
o jednotných osnovách a měřítcích,
výstupních požadavcích, problémech
městských škol… Zastávám ten názor,
že pro budoucí život každého dítěte není
tím hlavním, jestli se dostane na nějaké
gymnázium. Mnohem důležitější je, aby
v životě dělalo to, co je baví, naplňuje a co
mu umožní být spokojeným člověkem.
I když si vybere jako svoji cestu třeba
řemeslo.
Naše čtenáře zajímá i paní ředitelka = člověk. Co nám o sobě můžete
prozradit?
Jsem rodačka z Turska. Do Holubic
jsem chodila do školy. Absolvovala
jsem stejnou školní cestu jako naši žáci
(Holubice – Tursko – Velké Přílepy).
Život mne před pěti lety přivál zpět –
bydlíme na starém Kozinci. Celý život
jsem učila na prvním stupni. Nečekala

jsem, že mne okolnosti přivedou
na post ředitelky – celé dětství jsem
měla možnost sledovat u svých rodičů,
jak je vedení školy náročné a jaké
starosti jsou s ním spojené (tatínek,
pan Krucký, byl ředitelem ZŠ Tursko,
maminka byla dlouhá léta zástupkyní
ředitele ve Velkých Přílepech).
V loňském školním roce jsem tak nějak
z nutnosti začala působit jako zástupce
ředitele. Když se ukázalo, že by bylo
lepší, aby škola po odchodu pana
ředitele Šolleho nepřešla do rukou
někoho „cizího“ (kdo nezná realitu
regionu ani místní lidi), tak jsem kývla
na to, že to „ředitelování“ zkusím.

a jejího včasného dokončení do začátku
školního roku…
Anonymita internetového prostředí
je silná zbraň, která dokáže hodně ranit
a vyvolat nedůvěru na základě nabalujících se domněnek a smyšlenek,
ze kterých se tam stává „realita“.
Jestli mohu poprosit, milí rodiče, pokud
se cokoliv bude dít, domluvte si schůzku
(ve vhodný čas) a přijďte – zeptat se,
svěřit se či poradit se.
S třídním učitelem nebo se mnou.
Vše lze nějak řešit, mimo uši a oči dětí,
bez zbytečných emocí a s úsměvem
– většina problémů je často jen
o nedostatku informací.

Je to pro Vás velká změna?
Jak to zvládáte?

Co říkáte na šikanu ve školách?
Agresivní projevy u některých dětí
jsou naprosto běžným jevem, tomu
se nevyhneme nikdy. Pokud se ale
stanou dlouhodobou záležitostí, pak jde
o šikanu – ta je relativně vzácná.
Agresor si často vybírá dobu, kdy jeho
chování učitel nemůže vidět.
Dítě, které se stane cílem agrese, pak
ze strachu mlčí. Když by se Vám svěřilo
Vaše dítě, že se mu něco takového
děje (nebo i jeho kamarádovi), neváhejte a řekněte o tom třídnímu učiteli.
Ten o něčem takovém skutečně nemusí
vůbec vědět, ale je v jeho kompetenci
se vší diskrétností věc začít řešit.

Je to pro mne velký stres, ale velká
motivace. Mám naštěstí již hodně
odrostlé děti, tak se mi škola mohla
stát hlavním koníčkem, kterému
mohu věnovat maximum energie
a hlavně času, aniž by mi pak někde
scházel nebo to někomu vadilo.
Ve škole jsem od šesti od rána (ještě že
jsem ranní ptáče) často až do večera.
Vloni bylo vše již panem ředitelem
Šollem nějak rozběhnuté a zažité.
Ten hlavní nápor přišel až v létě, kdy
jsem si uvědomila, že teď je skutečně
všechno na mně. Jak vše zorganizujeme, jak to bude fungovat, jak budou
děti, rodiče, učitelé i ostatní zaměstnanci školy spokojeni… Tak doufám, že
budou. ;)
Co Vás na školní práci nejvíce těší?
Ať z pozice učitele či ředitelky je
na takovou otázku jednoznačná
odpověď – děti. Jejich otevřenost
a úsměv.
Je něco, co Vás naopak mrzí?
Bohužel jsem četla pár diskusí na
téma naší školy na facebooku. Aféra
s „úchyly“ v autobuse, ze kterých
se vyklubali revizoři, nebo krizové
scénáře na téma rekonstrukce školy

Řekla jste, že škola je Vaším největším koníčkem. Jaké jsou ty další?
Nu – moc času mi na ty další nezbývá,
ale přece jen jsou – zahrádka, hudba
(každou neděli doprovázím na varhany
mši v kostele v Tursku) a také musím
zmínit svou práci se zdravotně postiženými lidmi, mezi kterými mám řadu
přátel.
Na závěr se i Vás zeptám na Vaše
přání pro „zlatou rybku“. Jaké bude?
Přeji nám všem šťastné a spokojené
děti, žáky, rodiče i učitele.
Děkuji za rozhovor a přeji, aby se
Vaše přání splnilo. ;)
HM

Informace z obce
Dožínky
I když bylo letos poněkud náročné,
horké a suché léto, naši zemědělci a
farmáři nezaháleli ani neplakali, nasadili
na polích všechny síly a prostředky, aby
sklidili co největší a co nejkvalitnější
úrodu. Nebylo to snadné, ale podařilo
se, a tak se mohlo v neděli 6. září konat
v krásných prostorách zámecké zahrady
v Úholičkách Dožínkové setkání. Po
mnoha letech se teprve v loňském
roce podařilo především díky místním
rodinným farmám oživit v našem regionu
tuto vesnickou tradici, a tak byly letošní
dožínky druhými novodobými.
Holubice byly jednou z 11 zúčastněných
obcí, které slavily jako nejbližší a často
spoluhospodařící sousedé dožínky
společně. Za každou z obcí přednesl její
starosta krátkou zdravici a převzal si od
zástupce farmářů posvěcený dožínkový věnec z obilí. I u nás na holubickém
obecním úřadě jeden takový bude přes
studené zimní měsíce připomínat letošní
slunečné léto. Náš věnec převzala
naše starostka Bc. Eva Ježková a z
její zdravice přinášíme jednu zajímavost: kolik je podle vás potřeba metrů
čtverečních pole na výrobu jednoho
bochníku chleba? Zkuste popřemýšlet – v závěru tohoto článku Vám pak
prozradíme správnou odpověď. ;)
Letošní rok byl Rokem půdy. Půda a její
nezměrná hodnota pro naše obce i lidi
byla jedním z hlavních témat, o kterých
z pódia hovořili pořádající farmáři,
zástupci obcí a představitelé spřízněných asociací a svazů.
Počasí dožínkové slavnosti příliš nepřálo
– jak bylo celé léto teplo a slunečno,
tak na dožínkovou neděli se ochladilo a
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foukal silný studený vítr. Naštěstí spadlo
jen pár kapek, a tak si řady návštěvníků
mohly s dobrým jídlem a skleničkou či
kelímkem v ruce poslechnout pozvané
kapely a zpěváky – Kateřinu Svobodovou se skupinou Tajemoje, Křížoband a
Ivana Hlase.
Kromě tradičního selského občerstvení (nechyběla zabijačka, pečené sele,
guláš, pivo, speciální placky pečené
ve zvláštním sudu) měli návštěvníci
možnost ochutnávky a nákupu výrobků
místních sedláků – například mléčné
výrobky z nám dobře známých kravičkových aut pod hlavičkou Mléko z farmy
nebo víno z vinotéky Provinium pana
Pileckého.
Návštěvníci (hlavně děti) si také mohli
prohlédnout živé ptáky a hospodářská
zvířata, vyřádit se v seně, zkusit si po
horolezecku vylézt na strom a následně
se z něj svézt speciální lanovkou
nebo se posadit za volant některého
z traktorů, které byly součástí ukázky
zemědělské techniky.
I přes ne právě ideální počasí si všichni
návštěvníci dožínky až do večera užili
a jistě budou doufat, že příští rok bude
nakloněn (a to nejen co do počasí) jak
úrodě, tak dožínkám.
A na závěr slíbená odpověď – pokud jste
tipovali, že na výrobu jednoho bochníku
chleba je potřeba obilí z celého jednoho
metru čtverečního pole, pak jste tipovali
správně. Také Vás překvapilo, že je to
docela hodně? Nezbývá než říci: važme
si chleba a važme si práce těch, kteří se
dnem i nocí na polích snaží, abychom
ho na svém stole vždycky měli…
HM

Svatební zvony zní….
Nenechte se zmást nadpisem článku
– svatební zvony sice nezazněly –
ale přesto je radostí oznámit našim
čtenářům, že se v rotundě Narození
Panny Marie dne 4. září 2015 konal
svatební obřad.
Prostory rotundy se rozezvučely slavnostní hudbou. Gotická
okna spolu s freskami církevních otců z poloviny 14. století,
svatým Augustinem, Ambrožem,
Jeronýmem i Řehořem, vdechly
svatebnímu obřadu neotřelý až
tajemný ráz. Událost je o to víc
zajímavá, že je to první svatba
v tomto století.
Jména snoubenců si necháme
pro sebe, ale určitě vám prozradíme, že úlohy oddávající se ujala
paní starostka Eva Ježková a nad
splněním všech zákonným podmínek
bděla paní matrikářka PhDr. Jana
Benešová.
Nám
nezbývá
než
popřát
novomanželům šťastné vykročení
do nového života a naší rotundě
více takových krásných akcí.
AP
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Zahájení školního roku
v mateřince
Od chvíle slavnostního otevření nové
budovy Mateřské školy
v Holubicích (dne 1.
září 2008) uplynulo
již sedm let. Školka
tak vychovala už více
jak 500 předškoláčků,
kteří jistě vzpomínají
na svá první bezstarostná léta strávená
v kolektivu. Ovšem
zahájení předškolní docházky bývá
velkou změnou pro celou rodinu. Změní
se rytmus života, vytvářejí se první
návyky povinností a dítě i jeho rodiče
mají nové velké téma – školku. Nejinak
tomu bylo i letos, kdy nově příchozích
bylo 42 z celkového počtu přihlášených
91 dětí.
V úterý 1. září sice ukáplo pár slziček,
ale paní učitelky je rychle usušily. Vždyť
naše školka má díky sponzorům a
dárcům z řad rodičů spoustu nových
hraček, připraven je bohatý program pro
celý letošní školní rok. Ani předškolní
vzdělávání a příprava na základní školu
u nás není zanedbávána.
Srdečné pozvání na první akci – tradiční
Podzimní slavnost spojenou tentokrát
se soutěží o nejchutnější či nejoriginálnější větrníček, patří nejen soutěžícím
maminkám, ale všem, kterým chod
holubické mateřské školy není lhostejný. Koná se u nás na zahradě 14. října
od 17:30 hodin.
Přejeme
všem
dětem,
rodičům,
prarodičům, pedagogům i ostatním
zaměstnancům školky hodně radosti ze
života, spokojenosti, tvůrčí atmosféru a
pevné zdraví. Nechť se nám školní rok
2015/2016 vydaří.
Mgr. Eva Bělíková,
ředitelka MŠ Holubice,
okres Praha-západ

Ze školních lavic
První školní den
Dnes v 8:00 jsme zahájili nový školní rok
2015/2016. Během prázdnin probíhala
rekonstrukce podkrovních tříd. Vše se
včas dokončilo a naši noví prvňáčci se
mohli do svých tříd konečně podívat. V
letošním roce nastupovalo celkem 50
nových žáků. Proto se letos otevřely
hned tři první třídy: 1.A, 1.B a 1.C. Do
naší školy letos dochází celkem 129
dětí.
Přeji všem našim žákům hodně úspěchů
ve škole, co nejlepší výsledky a dobrou
náladu po celý rok.
Přeji všem rodičům našich žáků hodně
radosti, kterou prožijete se svými dětmi
a co nejméně starostí.
Všem učitelům naší školy přeji hodně
trpělivosti, dobré zdraví a hodně
úspěchů v jejich profesním i osobním
životě.
Renata Vařechová,
ředitelka školy

Česko – německý projekt ZŠ
Tursko, společná českoněmecká škola v přírodě
Naši starší žáci, čtvrťáci a páťáci, se
od 8. do 12.6. účastnili česko – německého projektu, společné školy v přírodě.
Na německé straně se na projektu
podílela naše partnerská Základní škola
Ivo-Hennemanna z Bad Staffelsteinu
a Základní škola z Altenkunstadtu.
Nebyl to náš první projekt. Společnou školu v přírodě jsme již uskutečnili
v roce 2012 ve Weissenstadtu a v roce
2013 v obci Teuschnitz. Tentokráte jsme
se setkali v srdci Franckého Švýcarska
v obci Obertrubach. Je to turistický ráj
severně od města Norimberk. Ubytování, stravování ve vzdělávacím domě
se sportovištěm, mnoha učebnami i
s velkým sálem, který dokázal pojmout
naši velkou skupinu, bylo vynikající.

Cílem našeho projektu bylo prohloubit vzájemné poznání a sblížení,
odbourávat společné předsudky, získat
částečnou znalost jazyka sousední
země a naučit se spolupracovat
i bez velkých jazykových znalostí
s lidmi jiné národnosti. Naše setkání
podpořilo vzájemnou otevřenost vůči
druhým, poznání cizí kultury a v našem
případě i cizího prostředí. Poznali
jsme geologicky zajímavou oblast
s krápníkovými jeskyněmi, pískovcovými skalami, navštívili jsme významné
město Norimberk, kde jsme si uvědomili
již středověké propojení našich společných dějin skrze císaře a českého
krále Karla IV. Norimberk je ale také
symbolem industrializace a technického
pokroku. K vrcholným zážitkům patřila
návštěva technického muzea.
Náš projekt splnil vytčené cíle
a očekávání. Vrátili jsme se obohaceni
o celoživotní zážitek a nová přátelství.
Chceme veřejně poděkovat Česko-německému fondu budoucnosti, který
náš projekt významně finančně podpořil.
Mgr. Vít Šolle
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Informace z obce
Rekonstrukce holubické
základní školy
Možná si řada z vás vzpomene, že
před deseti lety se naše základní
škola málem zavírala, neboť nebyly
děti. Před pěti lety se situace začala
obracet a s přílivem dětí bylo potřeba
školu poprvé zrekonstruovat, což se
zdařilo. Již tenkrát jsme ale ze statistik našich obyvatel velmi dobře věděli,
že do budoucna bude potřeba další
rekonstrukce a rozšíření kapacity
školy. K dispozici byly naštěstí ještě
do té doby netknuté půdní prostory,
do kterých bylo možné situovat až
dvě školní třídy. Přesně tyto úpravy
si vyžádal rekordní počet letošních
prvňáčků.
Rekonstrukce byla realizována za
finanční podpory Ministerstva financí
ČR i obce Holubice. Jejím výsledkem jsou především 2 nové školní
třídy (oranžová a modrá). Součástí
rekonstrukce bylo také doplnění školní
kuchyně tak, aby při navýšeném počtu
žáků – strávníků - splňovala hygienické normy.
Práce probíhaly na základě projektu
pana Knechtla a pana Kříže za stavebního dozoru Ing. Kuchaře, kterým za
jejich nasazení ve prospěch našich
dětí i touto cestou velmi děkujeme.
Aby totiž nebylo vše tak jednoduché, zjistil statik při prohlídce objektu
určité problémy, se kterými se předem
nepočítalo, které bylo třeba dořešit a
které o něco protáhly plánované práce.
Ještě 14 dní před zahájením školního
roku věřili ve včasné dokončení prací
asi jen největší optimisté. Ale věřit se
jim vyplatilo. Aby se vše stihlo, práce
ve škole probíhaly až do poslední
chvíle, do posledního večera, bez
přestávky 24 hodin denně, na dvě
směny – denní a noční. Všichni, kdo
se na nich podíleli, si zaslouží náš
obdiv a velké poděkování. Jen díky
jejich obětavému nasazení se mohli 1.
září ze svých nových tříd radovat jak
děti, tak učitelé a v neposlední řadě
rodiče.
Přejeme všem žákům samé jedničky,
aby se vždycky do školy těšili – na
učení, na učitele, na kamarády, a aby
na svoji základní školu jednou rádi a s
úsměvem vzpomínali.
EJ, HM

klub

M I M Í S EK

Milí rodiče,
přijďte s vašimi dětmi mezi nás!
Společně si užijeme spoustu zábavy: zpívání, tancování, také vás čeká
překážková dráha a spousta dalších zajímavostí 

JSME TU PRO VÁS KAŽDÝ PÁTEK OD 9:30 DO 11:00 HOD.
!!! ZAČÍNÁME 2. 10. 2015 v KD Holubice !!!

Na všechny se těšíme!
(vstup volný)

Už tuto sobotu proběhne tradiční bazárek oblečení a potřeb pro děti. Přijďte prodat
to, co už Vaše děti nepotřebují a nakoupit věci nové. Přinést můžete podzimní
a zimní oblečení (nenoste prosím typicky letní věci), obuv,hračky a jiné potřeby
pro děti, těhotenské oblečení apod. Tradičně největší zájem bývá o věci pro
předškoláky a školáky.
Výkup bude probíhat 18.9.2015 18,00 - 20,30 v KD Holubice
Prodej bude v sobotu 19.9.2015 od 9,30 do 15,00 hod tamtéž
Po loňských zkušenostech prosíme, abyste vše opravdu dobře označili, a
zároveň upozorňujeme, že neneseme zodpovědnost za prodávané zboží.
Po zkušenostech z minulých ročníků prosíme o maximální počet 100 ks.
manipulační poplatek je 10% z prodané ceny při prodeji nad 100 Kč. Výtěžek
bude použit na zakoupení potřeb pro děti např. na hřiště v Holubicích.
Na všechny se moc těšíme, Lucie Benešová
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Podzimní úklid

Svoz velkoobjemového odpadu
Kdy: 					

18. 9. 9:00 hod. – 21. 9. 2015 9:00 hod.

Kontejnery budou přistaveny:		
					
					

Holubice u rybníka (2 kontejnery)		
Kozinec u pohostinství (1 kontejner)		
Holubí háj - u eurocesty (1 kontejner)

Co do svozu nepatří: zemina, stavební sutě, nebezp. odpady
Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat zdarma velkoobjemový
odpad do přistavených kontejnerů.

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Kdy:

19. 9. 2015, od 9:30 hod. do 11:30 hod.

Kde:

Kozinec, před hospodou, od 9:30 hod. do 10:30 hod.
Holubice, před autobus. zastávkou, od 10:35 hod. do 11:30 hod.

Co přijímáme: zářivky a výbojky, autobaterie a monočlánky, vyjeté oleje a použité
olejové filtry včetně obalů, použité fritovací oleje, barvy a laky včetně obalů,
kyseliny, rozpouštědla, čističe a další domácí chemii, nádobky od sprejů, staré
a nepotřebné léky, TV, lednice
Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat zdarma tyto výše
uvedené nebezpečné odpady, povinností občana je odevzdat odpad osobně
obsluze sběrny a neponechávat odpad volně u sběrného místa.

Kominík
Provádíme kominické práce:
• Kontrola – čištění komínů na tuhá i plynná paliva, výběr sazí, kontrola
komínů včetně vystavení kontrolní zprávy dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb.,
zápis do požárního deníku a vylepení komínové známky
• Opravy komínových těles, vložkování komínových průduchů, kompletní
údržba spalinových cest
Dále zákazníkům nabízíme:
• Prohlídku komínů inspekční kamerou
• Měření komínového tahu
Tyto služby se objednávají předem,
přístroje se nevozí nepřetržitě
a zákazník nesmí topit!!
Objednávejte na OÚ Holubice, tel.: 315 786 086

Termín: 16. – 18. 10. 2015
Kontakt:
Kominictví Kryštof
Marcela Macháčková
Objednávky na tel.: 602 111 632

Odevzdávejte zářivky obsahují rtuť
Vysloužilé zářivky obsahují škodlivou rtuť a nepatří do komunálního
odpadu.
Myslete ekologicky a odneste je bezplatně do malé sběrné nádoby,
která je umístěna v kanceláři Obecního úřadu Holubice.
Do malé sběrné nádoby patří pouze
úsporné kompaktní zářivky, výbojky,
lineární (trubicové) zářivky do délky
40 cm a LED světelné zdroje.
Do sběrné nádoby nepatří klasické,
reflektorové, halogenové žárovky
a poškozené světelné zdroje.

Zpětný odběr použitých
baterií
Baterie (nikoli autobaterie) můžete
odevzdávat v budově OÚ Holubice
do připraveného boxíku a pomoci tak
tolik zatěžované přírodě...

Kulturní dění v obci

9

POHÁDKOVÝ
Spolek pro česko-francouzské
přátelství,
ve spolupráci
s Římskokatolickou farností
Kralupy nad Vltavou

LES
se uskuteční 26. 9. 2015 od 13:00 hod.
Pořádá OÚ Holubice

Vás zvou

Těšit se můžete na čerstvý burčák, opékání špekáčků, možnost zakoupení
sladkých zákusků a spoustu zábavy.

na

Pro děti je občerstvení ZDARMA.

druhou

Téma Pohádkového lesa je ZOO.

Michalskou pouť
ke Kapličce svatého
Michaela archanděla
v Kozinci

3. 10. 2015
Předběžný program:
14:00 Doprovodný jarmark u kaple
v Kozinci, dílny pro děti

Holubický pohár jednotlivců 2015/2016
Zveme Vás na 16kolový maraton turnajů v elektronických šipkách!

Kde: hospoda Na hřišti, Holubice
Kdy: v pátek od 19:30 dle rozpisu
Jak: pavouk 501 DO, na třech terčích
Startovné: 100,‐ Kč

14:30 Přivítání poutníků a zahájení
pouti u Rotundy narození panny Marie
v Holubicích

Na každý turnaj máme pro všechny připraveno malé pohoštění
a hodnotné ceny pro tři nejlepší hráče a nejlepší ženu turnaje.
Možnost objednání dovozu večeře – „čína“, pizza.

15:00 Mše svatá ke cti svatých
a archanděla Michaela v kapli
v Kozinci

Výsledky z turnajů jsou započítávány do celoročního hodnocení.
Vánoční turnaj 18. 12. 2015 a závěrečný turnaj 20. 5. 2016
dvojnásobně bodován. Na konci sezóny bude odměněno pět
nejlepších hráčů a nejlepší žena v celkovém hodnocení.

19:00 Barokní houslový koncert
Kontakt za Franticzech:
Jitka Kufnerová – kux@centrum.cz
Dnešní podoba barokní sochy archanděla
Michaela, která stála na iluzivním oltáři kaple

Ceny za celkové umístění v sezónním hodnocení:
1. místo: uzená kýta + 5L soudek 12° piva
2. místo: uzená kýta
3. místo: 5L soudek 12° piva
4. místo: 5L soudek piva
5. místo: 5L soudek piva
Nejlepší žena: uzená kýta

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Rozpis:
9.10.2015
23.10.2015
6.11.2015
20.11.2015
4.12.2015
18.12.2015
8.1.2016
22.1.2016
5.2.2016
19.2.2016
5.3.2016
18.3.2016
8.4.2016
22.4.2016
6.5.2016
20.5.2016

Kontakt:
Jiří Jindřich – Cigi
Tel.: 770 65 46 04
Jaroslav Novák
Tel.: 606 33 00 66
http://www.devil.xf.cz
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Nový fotbalový ročník
2015/2016 zahájen
Fotbalisté TJ Sokol Holubice vstoupili
do nového ročníku Okresního přeboru.
Oproti loňskému roku se v něm objevily
týmy Kosoře, Hradištka, Zlatníků,
Roztok a Jenče. Změny hlásí i Holubice.
V týmu už dál nebude pokračovat
Jan Moravec, Luboš Vosáhlo a Luděk
Fassman, jemuž se hostování na
Tursku přeměnilo v přestup.
Posílili jsme o čtyři nové hráče: na
post brankáře přišel zkušený Pavel
Heimrath, do obrany Lukáš Brož, který
naposledy působil ve Velkých Přílepech,
do zálohy Michal Kundert, který hrál
v Předboji, a do útoku přišel Daniel
Mašek, který vyztužil ofenzivu Holubic.
K týmu se také připojil odchovanec
Martin.
První soutěžní utkání jsme sehráli
v sobotu 22. srpna. A zahájili jsme
úspěšně - na domácím hřišti jsme
porazili po heroickém výkonu a
obratu z 0:2 ambiciózního nováčka
z Kosoře 5:3. I když na začátku utkání
to vypadalo na pořádný příděl…
Zápas se měl původně hrát na hřišti
soupeře, ten však požádal svaz kvůli
špatnému stavu plochy o změnu.
Kosoř tak přijela do Holubic. Nováček,
který minulý rok ovládl třetí třídu, přijel
s mladým ambiciózním mužstvem a
na hřišti to bylo znát. Kosoř využívala
svoji rychlost a výbornou kombinaci.

Fotbal
Obrana nevěděla kam dřív skočit. Po 20
minutách ale jako kdyby hostující tým
vypnul, Holubice toho využily a začaly
dávat branky.
Do druhého poločasu šly Holubice už
s jednobrankovým náskokem. Hned
zkraje ale všechny šokoval Jiří Valtr,
který při napadání brankáře plácl po
odkopu rukou, a poté, co mu sudí ukázal
druhou žlutou kartu, musel předčasně
do sprch. Vše hrálo do karet hostům.
Téměř 40 minut hry a oslabené domácí
mužstvo drželo slabý náskok. Jenže
to, co pak předvedli domácí, bylo něco
neuvěřitelného. I v deseti dali Kosoři
doslova lekci z produktivity. Hosté byli
zralí na psychiatra. Tohle zřejmě vůbec
nečekali.
Jejich mužstvo bylo úplně na dně. Znát
to bylo především na důrazu. Na obou
stranách byly k vidění ostré zákroky,
které hraničily s vyloučením. Kosoři
se v závěru podařilo vstřelit alespoň
gól útěchy, tři body Holubicím už však
nevzala.
Holubice - Kosoř 5:3 (3:2)
Branky: 2x Valtr Jiří, Mašek, Rodr,
Jurko Ondřej
Sestava: Heimrath - Mára, Slavíček,
Brož, Bouška - Prilepski, Židoň, Rodr,
Jurko - Valtr Jiří, Mašek
Náhradníci: Hajda, Helebrant, Kundert,
Hovězák, Dvořák
Následující sobotu 29. srpna jsme
opět hráli doma a fotbalový koncert

pokračoval - porazili jsme Hradištko
vysoko 8:2. Holubice nastoupily do
utkání bez svého střelce Jiřího Valtra,
který byl vyloučen proti Kosoři. Jelikož
začátek zápasu nestihl Pavel Bouška,
do sestavy se tak vrátil na poslední chvíli
zkušený záložník Vladimír Helebrant
a vedl mužstvo jako kapitán. První
branka padla už v 5. minutě, kdy obranu
soupeře přelstil záložník Pavel Rodr a
Holubice rozjely brankostroj. Poločas
byl 4:0. Hosté ale nesložili zbraně, jak
by se mohlo zdát. Bojovali a dvakrát
se jim podařilo dostat míč do naší sítě.
Nicméně 3 body opět zaslouženě braly
Holubice.
Holubice – Hradištko 8:2 (4:0)
Branky: 2x Rodr, 2x Jurko, Kundrt,
Židoň, Mašek, Helebrant
Sestava: Heimrath – Mára, Slavíček,
Brož, Jurko – Prilepski, Židoň, Kundert,
Helebrant – Rodr, Mašek
Náhradníci: Hajda, Hovězák, Dvořák,
Bouška
V sobotu 5. září jsme poprvé vyjeli
na hřiště soupeře, a to do Štěchovic.
Tamní béčko si nás doslova podalo
a utkání skončilo naší vysokou
porážkou 0:5.
Ani další zápas se nepodařil podle
představ a přání fotbalistů i jejich
fanoušků. Dostali jsme doma na frak od
týmu Zlatníků. Poločas vypadal nadějně
– vedli jsme 1:0 po gólu Ondřeje Jurka,
ve druhém poločase se ale karty obrátily
a nakonec jsme ostrouhali… Prohráli
jsme doma 1:2 a aktuálně jsme
na 8. místě tabulky Okresního přeboru
se 6 body (za dvě výhry a dvě prohry).
Držme našim fotbalistům pěsti, aby se
jim vrátilo štěstí a úspěchy z prvních
dvou kol.
Jaká utkání nás nyní čekají?
19. 9. 2015 od 16:30 hod.
Tuchoměřice - Holubice
26. 9. 2015 od 16:30 hod.
Holubice - Jeneč
3. 10. 2015 od 16:00 hod.
Hostivice - Holubice
10. 10. 2015 od 16:00 hod.
Měchenice - Holubice
17. 10. 2015 od 15:30 hod.
Holubice - Psáry
Jakub Dvořák, HM

Komerční inzerce
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Milé maminky,
nevzali Vaše dítko do školky?
Nebo jste se dostaly do situace,
kdy potřebujete občas pohlídat .
Hlídám již 12 let.
Doporučení mám, mohu dát
k nahlédnuti.
email: lheroldova@seznam.cz
mob.: 606 456 356

Kurz Obsluha počítače od 6 do 100 let

Milí sousedé,

Pro koho je kurz určen
Kurz je určen pro úplné začátečníky i pokročilé z řad dětí, maminek na mateřské
dovolené a seniorů, kteří se chtějí naučit pracovat s PC (aplikace Word, Excel
atd.... ) a využívat služeb Internetu (od vyhledávání potřebných návodů, praktických informací, až po čtení novinek a zpráv) a elektronické pošty. Seznámíte se
s možnostmi jako je telefonování, stahování a posílání fotek pro své nejbližší
atd. Cílem je umožnit všem generacím naučit a nebát se využívat nové technologie. Pomalejší tempo výuky a trpělivý výklad lektora je samozřejmostí. Vždy
bude dost času na jednotlivé dotazy.

rádi
bychom
vás
informovali, že od
21. září začíná v Holubicích skupinová výuka angličtiny! Lektorovat
bude zkušená odbornice s vysokoškolským vzděláním a dlouholetou
praxí individuálního a skupinového
vyučování (školy, vysoké školy, firemní
lektorování). Obsah kurzu bude
přizpůsoben znalostem a potřebám
studentů. Prozatím se chystají dvě
skupiny: začátečníci a mírně pokročilí. V případě potřeby však mohou
zájemci kurzy ovlivnit: např. rozšířit
úrovně nebo změnit zaměření.
Výuka bude probíhat na OÚ Holubice
v dopoledních a večerních hodinách.
Vhodné pro maminky s dětmi, možnost
zařízení dětského koutku.
Cena výuky je 80,- Kč/45 min.,
jedna lekce je 160,-Kč/90 min.
Zájemci se budou moci na cokoliv
zeptat na informační schůzce, která se
uskuteční na konci září (termín bude
upřesněn.

Kdy a kde?
Kurz bude pořádán vždy pro max. 10 účastníků každý víkend 1 až 2 lekce po
45 minutách v prostorách Obecního úřadu Holubice. PC jsou na místě, ale kdo
má vlastní NB, může jej také bez problémů použít. Jelikož jsem z Holubic není
problém tyto lekce posunout podle potřeb.
Začátek - říjen 2015.
Cena:
1 lekce pro všechny účastníky: 350 Kč.
Čím více bude účastníků,
tím levnější bude cena pro jednotlivce.

Kontakt
V případě zájmu se hlaste
na Obecním úřadě.
Kontakt 315 786 086,
nebo na email: pavla.podrabska@holubicekozinec.cz

Objednat se můžete na:
tel.: 608-842-873
e-mail:sofia.arzumanova@gmail.com

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!

PRODEJ UHLÍ
NEJNIŽŠÍ CENY UHLÍ LEDVICE
DOPRAVA A UKLÁDKA PASEM ZDARMA

800 330 300, 727 936 290
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:
30. 9. 2015. ● Další číslo vychází: v říjnu 2015 ● Tel.: 315 786 086, e-mail: nase.noviny.holubice@seznam.cz, www.holubicekozinec.cz.

