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Holubický lesík nad hřištěm není jen
tak ledajaký háj, čas od času se v něm
objeví bytosti, které v jiných obcích
nenajdete. Kde jinde potkáte v přírodě pavouka, brouky, mravence a vosu
v nadživotní velikosti, mluvícího zajíce,
pandy, gorilu, tygry, lva a medvědy či již
vyhynulého pohádkového draka ;).
U nás je to možné spatřit na vlastní oči
ke konci září, kdy je v lesíku nezvykle
rušno.
Letos zvířátka vyzkoušela děti z jejich znalostí a po zásluze je odměnila.
Poznávaly se zvířecí stopy, házely se
balonky do tlamy tučňáka, skládalo
se tematické puzzle, houpalo se na tarzaním laně, poznávala se srst savců
a mnoho dalších úkolů z říše živočišné.
Dítka v cíli cesty dostala občerstvení
pro doplnění energie a mohla pokračovat zábavou při tanci a zpěvu s pozvanou hudební skupinou.
Děkujeme sponzoru – panu Luďkovi
Burianovi - za buřty pro děti, všem dobrovolníkům za pomoc při oblíbené dětské akci a obecnímu úřadu za organizaci. Koho potkáme v lese příští rok?
Nechme se překvapit…;)
AJ

Dětská zábava pokračovala tancem a zpěvem.

Na každém stanovišti čekala na děti
zvířátka s tematickými úkoly.

Kdopak by se lvíčka bál?

Jede, jede mašinka...

Rozsvícení vánočního
stromečku
12. 12.
Ohňostroj

1. 1. 2016
Soutěží není nikdy dost.

Děti si opékaly buřtíky pro doplnění
energie.
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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 27. 10. 2015 od
18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ.
Další vydání Našich novin najdete
ve schránce 30. listopadu 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
V září oslavili narozeniny:
Kittlová Marie, 80 let
Potluka Jiří, 70 let
Remšíková Marie, 60 let
Šárová Eva, 70 let

Informace z obce
Vítání občánků
V sobotu 17. října proběhlo v zasedací místnosti OÚ Holubice každoroční
Vítání občánků, kteří se narodili v tomto roce. Na začátku vítání 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 a
paní Zdeňce Zitové za pomoc při organizaci vítání.
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.
Fotografie z vítání je možné vyzvednout v kanceláři OÚ Holubice za 14 dní.
									

EJ

Rozhovor měsíce
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Vraťme se k Vaší práci. Co je Vaší původní profesí?
Pracoval jsem dlouho v autodopravě
– mám koncesi na vozidla do 3,5 tuny,
nějaký čas jsem se věnoval montáži
nábytku pro Interiér Říčany, pak jsem
pracoval pro již zmíněné ABC květiny
nebo pro Elmet Elektro. Jak už to
v dnešní době bývá, většinou přišla
nějaká reorganizace nebo platební
neschopnost a bylo na čase se porozhlédnout jinde. Teď jsem ale spokojen.

Barešovi

Rozhovor s panem Barešem
Dnešní rozhovor měl být původně
poněkud atypický - mělo jít
o dvojrozhovor se dvěma osobnostmi naší obce současně, neboť
je spojuje jejich práce a často je
potkáváte společně. Nakonec jsme
se ale rozhodli věnovat každému
z nich rozhovor samostatný, protože
na jednu věc se klidně dá dívat
z různých úhlů pohledu a každý máme
své postoje, hodnoty a koníčky jiné.
Proto Vám dnes přinášíme rozhovor
s panem Janem Barešem a příště
se budete moci těšit na povídání
s panem Marianem Svojtkou. Oba
jsou pracovníky údržby naší obce.
Co vlastně údržba obce a tedy Vaše
pracovní náplň všechno obnáší?
Všechno, co je potřeba. Jde o správu
obecních budov a veřejných prostranství – jednoduše řečeno staráme se
o trávníky, plevel a jiné rostliny, které
rostou tam, kde nemají, o spadané listí,
vysypávání košů, úklid věcí, které se
bohužel opakovaně objevují v příkopech a na jiných místech v obci.
Odstraňujeme
následky
řádění
vandalů, v zimě odklízíme sníh a zajišťujeme posyp chodníků a komunikací.
Pomáháme také při akcích, které obec
organizuje – stavíme třeba stánky a tak
podobně.
Jak dlouho takto pro obec pracujete?
Jsou to 4 roky. A to díky náhodě – úplně
poprvé jsem jel do Prahy autobusem,
a když jsem na něj čekal na zastávce,
upoutal mne inzerát na tuto práci
na obecní vývěsce. Zájemců bylo hodně,

celkem nikdo mne tu v obci neznal, ale
asi jsem měl štěstí a dobré reference
z předešlého zaměstnání (ABC květiny),
tak jsem vyhrál konkurs. A jsem tomu
dodnes velmi rád.
Když říkáte, že Vás v Holubicích
téměř nikdo neznal – odkud tedy
pocházíte?
Z Únětic. Holubice pro mne byly dlouho
konec světa a dlouho jsem tu vůbec
nebyl. Až někdy v 17 letech jsem sem
s kamarády poprvé zajel na kole a
o něco později mne sem zavedla práce
mého táty, kterému jsem pomáhal
(je automechanik). Když jsme začali
s manželkou řešit své bydlení, dostala
se k nám informace o výstavbě
v Holubicích, a tak jsme se sem roku
2008 přistěhovali.
Změnil se nějak Váš vztah k Holubicím potažmo Kozinci za tu dobu,
co pracujete pro obec?
Změnil, a to velmi výrazně. Než se nám
narodily děti, spíš jsme sem zajížděli
přespat, jak to bývá. Obecní problémy i
akce nám nic neříkaly.
S dětmi se to začalo měnit – byli jsme
rádi, že můžeme děti brát na různé
akce, které se v obci pořádají. Když
jsem pak začal pro obec pracovat,
to jsem teprve poznal, co život obce
obnáší, jaké řeší problémy a co
to je udržet ji takříkajíc v běžném chodu,
v čistotě a pořádku.
Zmínil jste svoji rodinu.
Máme dva syny – Honzík se narodil
v roce 2008 a právě začal chodit do
první třídy na naši základní školu, Martin
se narodil v roce 2012, a protože jsme
se zatím „nedostali“ do školky, je s ním
manželka (mimochodem kadeřnice)
stále na rodičovské dovolené.

Práce pro obec má svůj smysl – jen
kdybychom nemuseli dělat práci zbytečnou. Opakovanou stále dokola jen
proto, že někteří naši spoluobčané si
tak nějak neváží toho, že je kolem nich
čisto a upraveno…
Jaké problémy Vás takto dokola pronásledují?
Asi první bych měl zmínit psy – věčné
hromádky, které jejich páníčkové
s ledovým klidem nechají ležet uprostřed
chodníku třeba i před školkou. Majitelé
psů mají často pocit, že když se jejich
čtyřnohý miláček vyvenčí na trávu
(ať už obecní nebo někde u domu), že
tam je to v pořádku, že se to rozloží při
prvním dešti, tak o co jde…
O co jde? O děti, které stejnou trávou
projdou nebo si na ní hrají. A taky o ty,
kdo tu trávu sekají. Zkuste si představit
tu hrůzu, když strunová sekačka potká
tuhle psí nadílku. Tuhle sprchu bych
přál těm, kteří po svých psech neumějí
uklízet, i když máme všude možně
po obci speciální koše se sáčky.
Problémem je i to, když psi běhají
na volno. Neřešíme, že mohou být
nebezpeční nebo se něco může stát
jim. Nás se dotýká to, když hrabou
v záhonech, ničí květiny, rozhazují
mulč na chodníky...
Někdy mi připadá až neskutečné, že
jeden den uklidíme příkopy a druhý
den už v nich zase najdeme pytlíky
od „Mekáče“, prázdné láhve a bůhvíco
dalšího. Máme dokonce jedno místo,
kde opakovaně nacházíme prázdné
„placatky“ od vodky – asi právě tam
někdo dopíjí po cestě z obchodu…
U nás v obci je také hodně koní – i ti umí
nadělat pěknou paseku.

... pokračování na str. 4
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Pak je tu samozřejmě otázka vandalismu. Něco uděláme a druhý den je to
zničené. Mohl bych mluvit o ukradených
lavičkách, zničených sítích na hřišti,
popsaných či poškrábaných zdech, bylo
by toho bohužel mnohem více…
Něco možná dělají přespolní, ale
spoustu z toho, co musíme řešit,
a to opakovaně, je bohužel dílem lidí
z Holubic a Kozince. A nejsou to jen
děti a obecní dorost. Jsou mezi námi
bohužel takoví, kteří nemají vztah
k místu, kde žijí, neváží si druhých lidí,
jejich hodnot a jejich práce. A to jsou
ti, kteří pak zbytečně zatěžují obecní
rozpočet a nás odvádějí od jiné práce.
Když to tak říkáte – je vůbec něco,
co Vám v práci dělá radost?
;) Když něco, co uděláme, vydrží déle
– třeba přes víkend, aniž by to došlo
k úhoně a někdo se na tom hned nějak
podepsal…
Vaše práce bude mít nejspíše své sezóny související s ročním obdobím a
počasím.
jistě – v létě jsme ještě sníh neuklízeli… ;) Aktuálně je tu sezóna papírových
kapesníčků. To je období, kdy všichni
lidé posmrkávají, a když si berou
z kapsy čistý kapesníček, ten posmrkaný jim vypadne na zem.
Někdy o tom nevědí, jindy samozřejmě ano, ale přece se pro něj nebudou
shýbat, špinavý jej brát do ruky a řešit,
kam s ním… Takže pak my vyrážíme a
sbíráme a sbíráme…
To by mne tedy ani nenapadlo. Nejspíše bychom si všimli, že nefungujete, až kdybychom se brodili v odpadcích a tu a tam do něčeho šlápli…
Ale pojďme raději odlehčit – jak si při
téhle práci (jak se říká) dobíjíte baterky?
Před pěti lety jsem si uvědomil, že
88 kilo je na mou figuru už moc,
a tak jsem se rozhodl, že se pokusím
zhubnout.
Začal jsem na rotopedu, ale to nebylo
ono. Tak mne jednou napadlo… Co
kdybych si šel zaběhat? Jo – doběhl
jsem k nejbližší autobusové zastávce
a už jsem nemohl. Ale nějak jsem to
překonal a pak mne to najednou tak
chytilo, že dnes běhám závodně.

Závodně? A jaký typ běhů?
Hlavně půlmaratóny, to je zhruba 21
kilometrů, a to buď jako městské běhy
nebo lesní běhy, trasy jsou různé
a různě kombinované. Zkusil jsem
i maraton. První jsem neuběhl, tam
bohužel přišla na 32. kilometru nepřekonatelná krize. Asi jsem špatně
trénoval.
V roce 2013 jsem ale zvládl Kladenský
maraton a na základě tohoto úspěchu
jsem se stal členem Maraton klubu
Kladno. Což mne motivovalo absolvovat
maximum závodů a sbírat body. Závodů
je 32 ročně a já je zaběhl až na jediný
všechny. Také nezůstalo jen u toho
jednoho maratonu - k dnešku jich mám
za sebou už pět. Letos jsem kvůli rodině
trochu polevil – jinak jsem byl totiž pořád
běhat, trénovat a o víkendech pořád
pryč, což už bylo trochu moc.
Jakého největšího úspěchu jste dosáhl?
V loňském roce jsem obsadil
v
Běžeckém
poháru
Kladenska
a Rakovnicka 4. místo a čtvrtý jsem byl
i v „podpoháru“ (Unhošťském sokolském poháru). A taky je úspěch, že jsem
skutečně zhubnul. ;)
A co na to rodina?
Toleruje a podporuje. ;) Někdy jezdí
na závody se mnou. Ale na rozdíl
od fotbalu na začátku závodu vyběhneme a zhruba za hodinu se vrátíme, což
může být pro diváka poněkud nuda…
Moji synové už běhají také. Existují
i dětské běhy. Mladší už byl jednou
málem první, ale protože těsně
před cílem upadnul, byl nakonec druhý.
Starší už má asi větší konkurenci –
dosáhl zatím na 8. místo.
Závěrem zbývá tradiční otázka – Vaše
přání od zlaté rybky.
Čekal jsem, že přijde… Myslím, že je to
těžší otázka, než by si možná čtenáři
mysleli. Velmi těžká odpověď.
Když si nechám soukromá přání pro
sebe, pak bych si asi rád přál, abychom
s Marianem měli co nejméně té zbytečné
práce, té způsobené vandaly a lidskými
čuníky. A taky bychom určitě uvítali
pomoc od lidí, kterým není lhostejné,
v jakém prostředí a jak žijí.
Děkujeme za rozhovor a přejme si
všichni, aby se Vaše přání splnilo.
HM

Praktický lékař pro dospělé
Ordinace MUDr. Šmatové, prozatím,
do doby návratu z rodičovské
dovolené:
PONDĚLÍ:
ÚTERÝ:
STŘEDA:
ČTVRTEK:

8.00 - 11.00
14.00 - 16.00
8.00 - 11.00
8.00 - 11.00

Další hodiny po skončení ordinačních
hodin, a v ostatní dny dle objednání a
individuální domluvy.
I nadále (po SMS nebo e-mailové
domluvě)
zasílám
elektronické recepty, výpisy z karet a další
potvrzení (elektronicky), po domluvě
mohu předat i v papírové formě, a to
v Holubicích nebo na Tursku (i večer).
Děkuji za pochopení.
MUDr. V. Šmatová
Zástupy
pro
nemocné,
mimo
uvedené ordinační hodiny - MUDr.
Vlasta Hlavová, Nová 767, Velké
Přílepy: úterý: 8.00-12.00, středa:
13.00-16.00, pátek: 8.00-9.00
MUDr. Jiří Matoušek, Jana Kašpara
1069/1, Praha 6, úterý: 7.00-12.00,
středa:
10.00-15.00,
pátek:
7.00-12.00
Pohotovost v Ústřední vojenské
nemocnici, U vojenské nemocnice
1200, Praha 6.

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

Informace z obce
Dne 29. 9. 2015 se uskutečnilo veřejné zasedání obecního zastupitelstva.

Zastupitelstvo obce schválilo:
- předložené rozpočtové opatření č. 3, 4, 5/2015.
Rozpočtovým opatřením dojde v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000
Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ke změně závazných ukazatelů rozpočtu obce. Rozdíl mezi příjmy a výdaji se nemění.
- podepsání smlouvy se společností Bromil s.r.o. na zajištění svozu
bioodpadu.
Předmětem smlouvy se rozumí pravidelný svoz bioodpadu z kontejnerů umístěných v katastru obce Holubice – Kozinec.
- uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem Okrasná školka Svrkyně s.r.o.
Starostka předložila zastupitelstvu 3 doručené nabídky na výsadbu aleje v
rámci Programu péče o krajinu MŽP v roce 2015. Přiznaná podpora je 100 %
uznaných nákladů do výše podpory 110.410.00 Kč.
Doručené cenové nabídky na výsadbu aleje na pozemku p.č. 555 k.ú. Holubice:
1. Ing. Tereza Páclová, Nad Zavážkou 23, Praha 12, Modřany, ve výši
139. 238,- Kč včetně DPH
2. Okrasná školka Svrkyně s.r.o., Svrkyně 91, 252 64 Velké Přílepy, ve výši
110. 410,- Kč včetně DPH
3. Bc. Stanislav Kočí, Pplk. Nováčka 427, Praha-Běchovice, ve výši
144.641,-Kč včetně DPH
- název místní komunikace pod názvem U Šatlavy.
Starostka informuje o převedení do vlastnictví obce nově vybudovanou a zkolaudovanou místní komunikaci v k. ú. Kozinec od investora Prockert a Hynek.
- spolufinancování projektu ZŠ Holubice z programu MŠMT.
Starostka informuje ZO o nutnosti spolufinancování projektu z vlastních zdrojů
obce. Přestavba podkroví ZŠ Holubice z důvodu navýšení počtu žáků podpořená z programu MŠMT, a to v povinné výši 15 % ze způsobilých výdajů, dle
předpokladu v částce 457.469.90 Kč.
- vznik obřadních míst, provozní poplatky a oddávací dny.
Starostka obce po projednání se zastupiteli rozhodla o vzniku dvou obřadních
míst pro sňatky v obci. Jedno úředně stanovené místo je v prostorách úřadu
č. p. 175 a druhé je tzv. jiným vhodným místem v prostorách holubické rotundy
na č. p. 46 v k.ú. Holubice. Sňatkové obřady budou po dohodě s matrikou ve
čtvrtek od 9:00 do 13:30 a v pátek od 9:00 do 12:30 tak, aby na sebe jednotlivé
obřady navazovaly.
Provozní poplatek spojený s konáním obřadů je s účinností od 1. 11. 2015
stanoven takto:
a) 3.000,- Kč za sňatkový obřad na jiném vhodném místě – holubická rotunda
b) bez poplatku – obřad v úředně stanoveném místě – obecní úřad č. p. 175
Zastupitelstvo se (jako každoročně) zabývalo neutěšeným stavem ovzduší v
naší obci v době topné sezóny. Jelikož se problém (spalováním nevhodných
paliv, topením v nevyhovujících kotlích, neudržováním komínů) týká již řadu let
většinou stejných domácností, zastupitelé se rozhodli, že obecní úřad obešle
obyvatele s dlouhodobě problémovým topením výzvou k nápravě. Teprve poté,
co tuto výzvu neuposlechnou, bude záležitost řešena přestupkovou komisí v
součinnosti se životním prostředím.
Jakmile bude zveřejněna „Kotlíková dotace“ ze Středočeského kraje, obec bude
informovat občany o možnosti získání této dotace. Předmětem dotace bude
výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné
nízkoemisní tepelné zdroje.
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Kalendář Prahy-západ
na rok 2016
Od 1. 10. 2015 budou v prodeji
kalendáře na rok 2016, v nichž
najdete fotky vesnic Prahy-západ
(včetně Holubic).
Kalendáře můžete zakoupit na OÚ
Holubice nebo v holubické prodejně
smíšeného zboží (u p. Helebrantové).
Cena kalendáře 55,- Kč

Ohlédnutí za zářijovým
Bazárkem oblečení a potřeb
pro děti
V sobotu 19. září bylo v našem kulturním
domě zase pořádně rušno, v okolí jste
mohli tou dobou potkat větší množství
žen a dívek než je obvyklé. Konal se
již tradiční podzimní Bazárek potřeb
a oblečení pro děti. I přes nedostatek stolů se nám podařilo vše připravit
a bazárek mohl přesně v 9:30 vypuknout.
Opět bylo z čeho vybírat a většina
odcházela s plnými taškami i dobrým
pocitem z toho, že ulovila nějaké ty
zajímavé kousky za symbolické ceny
a potkala se se známymi, se kterými
mohli prohodit pár slov mezi „regály“
i ve frontě „u pokladny“. Holky-pořadatelky se snažily, co mohly, aby vše
klapalo a fronta rychle ubývala, pro děti
byly připraveny dobroty, aby si ukrátily
čas než rodiče nakoupí.
Z vybraných peněz jsme tentokrát
nakoupily hry do školní družiny.
Děkujeme všem, kteří se na bazárku
jakkoli podíleli, prodávajícim i nakupujícím za zájem, Obecnímu úřadu Holubice
za poskytnutí prostor. Už teď se těšíme
na bazárek jarní, který proběhne někdy
v březnu, termín včas oznámíme.
Lucie Benešová
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Sportovní den v ZŠ Tursko

Ze školních lavic

V úvodu jsme ovšem neopomněli
přivítat naše nové žáky z 1. tříd. Došlo
na tzv. „čepičkování“. Pro letošní rok
jsme zvolili červenou barvu a všichni
naši „prvňáci“ dostali červenou kšiltovku se znakem naší školy. Stejnou
čepičku dostali i jejich třídní učitelé a po
celé dopoledne bylo všechny na hřišti
hezky vidět.

jednotlivé disciplíny. Bylo jich celkem 8.
Skákání v pytli, chození na chůdách,
běh přes překážky, zatloukání hřebíků,
hod na plechovky, ruské kuželky,
trefování se mincí do hrníčku ve vodě a
kop na cíl, byly trošku netradiční, ale o
to zajímavější disciplíny.
Děti si všechny moc užily a určitě byly
plné zážitků. Nejlepší sportovci z každé
třídy byli odměněni malými cenami a
sladkostmi.
Děkuji panu učiteli Bartošovi, který
všechny disciplíny vymyslel a připravil.
Také děkuji všem učitelům a vychovatelkám za vysoké pracovní nasazení
během tohoto dne, které přispělo k
tomu, že se celá akce povedla a vše
dobře dopadlo.
Sportu zdar a přeji všem dětem a
pedagogům hodně štěstí do další práce.

Pak už všichni netrpělivě nastoupili na

Mgr. Renata Vařechová

Ve čtvrtek 24. 9. 2015 proběhl u nás ve
škole velký Sportovní den. Všichni žáci
naší školy se shromáždili na fotbalovém
hřišti v Holubicích. Počasí se umoudřilo
a naštěstí nepršelo. Sluníčko se nám
sice za celou dobu téměř neukázalo, ale
na sportovní výkony dětí to rozhodně
nemělo vliv.

Podzimní slavnost
ve znamení větrníčků
Mateřská škola v Holubicích se 14. října
v podvečer rozzářila mnoha úsměvy
dětí i jejich rodičů při tradiční Podzimní
slavnosti, která byla tentokrát věnována
větrníčkům. Ne náhodou, neboť větrník
je symbol naší školky. Sychravý a
deštivý den přerušilo na dobu oslav
slunce, a tak program cirkusu Cecilka
mohl všechny přítomné potěšit svými
cvičenými pejsky a kouzelným kloboukem, z něhož zakokrhal kohoutek či
zastříhal ušima malý králíček. Děti byly
nadšené.
O řád zlatého větrníčku se přišlo ucházet
celkem třináct maminek se svými
upečenými dobrotami. V soutěži se
objevily dortíky z odpalovaného těsta, z
perníku i slané se sýrem. Vyhrát by si
zasloužil každý. Nejvíce žetonků získaly
větrníčky paní Šarmanové, s ozdobou z
marcipánu. Hlasovat mohl každý, kdo
ochutnal. Hodnotil se především nápad,
vzhled a chuť. K dobré náladě přispělo i
občerstvení ostatních.
V rámci slavnosti byli rodiče seznámeni s připravovanou aktivitou pro děti
na příští rok „Staň se malým zahradníčkem,“ vznikající pod záštitou
zřizovatele a zahradnictví Svrkyně. Na
výzvu přispět koupí keříků či materiálu
na tvorbu záhonků a bludiště v okolí
zahradního domečku zareagovalo hned
několik rodičů. S projektem je možno se
blíže seznámit na webových stránkách
www.msholubice.cz, výběr finanční
výpomoci zajišťuje paní ředitelka.
Příští setkání ve školce bude o
Vánocích, což uteče jako voda, již
nyní pro děti i dospělé připravujeme
krásný program, jistě se bude na co
těšit. Prozatím mějme všichni nádherně
barevný podzim bez chřipek a žádného
nachlazení.
Mgr. Eva Bělíková, ředitelka Mateřské
školy Holubice, okres Praha-západ

Kulturní dění v obci
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Začněme tím, že vše srovnáme aneb jak od bolavých zad

Pouť ke kapli svatého
Michaela archanděla
v Kozinci
V sobotu 3. 10. 2015 uspořádal spolek
FrantiCzech ve spolupráci s Římskokatolickou farností Kralupy nad Vltavou
druhou Pouť ke kapli svatého Michaela
archanděla v Kozinci. Poutníci se sešli
ve 14:30 hod. u holubické rotundy
Narození Panny Marie, kde je přivítal
jáhen Martin Chleborád. Poutníky
pak jáhen doprovodil ke kapli svatého
Michaela archanděla v Kozinci, kde měl
v 15:00 hod. bohoslužbu slova.

U všech stolů s výtvarnými dílnami
bylo živo.
Kde v Kozinci asi stál fotograf, když
zabíral pohled, který na historické
fotografii vidíme dnes?

V průběhu pouti dostaly děti příležitost
vyrobit si v doprovodných dílnách bižuterii, svícen nebo dřevěný dvouplošník.
Malí i velcí si mohli v soutěži vyzkoušet,
zda podle historických fotografií poznají
některá místa v dnešním Kozinci. Kdo
místa poznal, byl odměněn dárkem.
Všichni se pak mohli občerstvit grilovaným kuřetem, domácími koláči nebo si
zakoupit místní mléčné produkty.
Po dobu pouti jsme do kapličky
umístili výstavu zvětšenin historických
Modlitba ve skromně
vyzdobené kapli

fotografií Kozince, kterou prozatím
v kapličce ponecháváme. V případě
zájmu je možné si výstavu prohlédnout.
Fotografie zapůjčil pan Martin Veselý a
digitalizoval pan Jan Branč. Vystavené reprodukce jsme vyrobili vlastními
silami.
Od 19:00 hod. následoval koncert
barokní hudby, zazněla
skladba
Johanna Sebastiana Bacha – Partita
pro sólové housle č. 2, d-moll v podání
houslistky Markéty Fraňkové.
Po ukončení koncertu jsme se dohodli,
že bychom se letos na Vánoce v kapli
zase mohli sejít a zazpívat si po půlnoci
koledy.
Plánujeme, že i napřesrok uspořádáme pouť k výročí patrona kapličky, sv.
Michaela, opět první sobotu po jeho
svátku, 29. září.
Všem, kdo se na zajištění pouti podíleli,
zejména J. Brančovi, farmě Miller,
M. Fraňkové, Márovým, OÚ Holubice,
OÚ Tursko, SDH Kozinec, p. Pudilovi,
Římskokatolické
farnosti
Kralupy
nad Labem, M. Veselému a ZŠ Tursko
jménem spolku FrantiCzech děkujeme.

Léčitelé, kteří používali manuálních
technik (masáže, „napravovači“ kostí,
atd.), věděli vždycky, že mnoho nemocí
přímo souvisí se stavem páteře.
Mnoho z nás má už od dětství, či
dokonce od narození, posunuté kosti.
To se ukazuje na rozdílech mezi pravou
a levou stranou, např. rozdílná délka
dolních končetin, sanicích, zuby nemají
dost místa nebo rostou přes sebe atd.
Tato posunutí se vytvářela celá léta,
kořeny nervů, které vystupují z páteře,
byly přiskřípnuty, svaly kolem reagují
a stáhnou se, stabilizují tento stav a to
vše vede k nejrůznějším onemocněním.
Příčiny se pak hledají jinde a „léčí“ se…
Každý z nás snad zná ten pocit znecitlivění či mravenčení v rukou nebo nohou,
pocit slabosti ve svalech. Příčinou je
přiskřípnutý nerv. Tato porucha funkce
nervu se může vyskytnout kdekoliv v
těle, kde se posunuly kosti.
Nervy potřebují pro správné fungování
bezvadný kostní aparát! Kostra či kostní
stavba jsou denně zatěžovány, začátek
můžeme hledat už v těle matky. A tam
lze také najít příčiny různých poruch a
nemocí. Proto má páteř a pozice kostí v
těle obrovský význam!
A většinou začíná všechno posunutím – vysunutím kyčelního kloubu, což
se projeví rozdílnou délkou spodních
končetin. Z toho se pak vyvine vybočení
pánve, jedna strana křížové kosti se
posune dopředu a konečně se poruší
celá stabilita páteře. V těch případech,
kdy ortopedie vůbec zjistí rozdíl v
délce dolních končetin, řeší tuto situaci
zvýšením podpatku, což má fatální
následky, neboť tím se tento stav stabilizuje! Neřeší tedy příčinu. Ta se projeví
potom časem jako artróza v kloubu.
Celý skelet je na sobě závislý, je jako
stavebnice, posune-li se jedna část,
ostatní na to reagují.
Ztráta stability celé páteře vede k zvýšení
napětí svalů až do hlavy. Důsledek jsou
nejenom bolesti, ale také různé nemoci,
neboť nervy, které regulují lokální
prokrvení, jsou přitlačeny a nemohou
vykonávat svou funkci. Svaly se
natáhnou a masážemi se mohou uvolnit
jen částečně a krátkodobě.
Injekce, tablety a obstřiky také nepomohou, protože odstraňují jen symptomy,

... pokračování na str. 8
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... pokračování ze strany 7

nikoliv příčinu – poruchy na páteři
zůstávají.
Nervový systém ztratí díky porušenému
přílivu informací kontrolu nad funkcemi
orgánů, dochází k imunologickým
reakcím – (alergie, rheuma) – a dělení
buněk – (rakovina).
Mechanismy, které se jednou daly do
pohybu, a ke kterým se pak přidávají
další faktory jako životospráva, jedy v
potravinách a životní prostředí, způsob
života, vrozené předpoklady, duševní a
fyzické konflikty atd., se vydávají svou
cestou.
Díky poruchám pánevní kosti – křížů
– dochází k natažení sedacích svalů
a přiskřípnutí sedacího nervu. Jeho
funkce se naruší a to způsobuje většinu
nemocí dolní části těla. Je tedy životně
důležité starat se o to, aby naše nohy
„správně seděly!“ A proto přichází
Dornova metoda PLUS, která domýšlí
a zdokonaluje Dornovu metodu a to
v takovém rozsahu, že už se jedná o
samostatnou terapeutickou metodu.
Dornova metoda PLUS je jednoduchý manuální způsob, jak pomoci při
akutních problémech nebo dlouhodobých bolestech v zádech a kloubech.
Neuvěřitelně rychle srovnává rozdílnou
délku dolních končetin, posuny obratlů
(a tím řeší výhřezy plotének), vbočené
palce, problémy se všemi klouby, skoliotické vybočení páteře, posuny kostrče a
s tím související neplodnost, atd. A nyní
je tato unikátní metoda k dispozici i v
Holubicích. Masáže – Jiří Poskočil, 777
614 276, www.harmoniamystika.cz

Zelená je tráva, fotbal to je
hra... :-)
Fotbalová sezóna je v plném proudu,
a tak Vám opět přinášíme zprávu
o tom, jak se daří holubickým
fotbalistům.
Než se pustíme do výčtu úspěchů či
neúspěchů A týmu, musíme se s Vámi
podělit o jednu dobrou a nadějnou
zprávu. V září u nás proběhl nábor
malých fotbalistů (a fotbalistek)
ročníku 2006 a mladších. Ukázalo se,
že o fotbal je zájem, a to velký. Kdo se
přišel podívat v úterý nebo ve čtvrtek
od pěti hodin odpoledne na hřiště, mohl
vidět kolem dvaceti nadšených dětí,
které pod vedením trenérů Romana
Slavíčka a Daniela Maška začaly

Fotbal
statečně prohánět fotbalový míč. Snad
jim všem nadšení vydrží i přes špatné
počasí a zimní období.
Věřme, že v řadách našeho fotbalového potěru jsou i tací, kteří v Holubicích
fotbalově vyrostou a časem se stanou
posilami A týmu. Ten od minulého
vydání Našich novin absolvoval několik
mistrovských utkání Okresního přeboru,
a to se střídavými úspěchy.
Prvním zápasem bylo 19. září derby v
Tuchoměřicích, kde jsme si bohužel
připsali třetí porážku v řadě. Ve 39.
minutě domácí využili brejku po holubické standardní situaci a skóre otevřel
bývalý fotbalista našeho týmu Martin
Volf. Do kabin se tak šlo za stavu 1:0
pro Tuchoměřice. Ve druhém poločase
se náš tým vzchopil - Kirill Prilepski
připravil šanci pro Jiřího Valtra a ten
se nemýlil. V 56. minutě vyrovnal na
1:1. Ačkoliv domácí neměli výraznou
převahu a naše mužstvo bylo aktivnější, ze hřiště nakonec odcházelo díky
neproměňovaným šancím a štěstí na
straně soupeře jako poražené. V 89.
minutě se opakovala podobná situace
jako u první inkasované branky - domácí
využili rychlého brejku a minutu před
koncem nám vstřelili druhý gól. Utkání
tedy skončilo 2:1 pro Tuchoměřice.
O týden později, v sobotu 26. září, jsme
hostili Jeneč. A to si holubičtí diváci
mohli užít fotbalového koncertu. Jiří
Valtr dal v tomto utkání skoro pět branek.
Jeneč jsme porazili vysoko 8:3.
I když zpočátku to na tak jednoznačnou
záležitost nevypadalo: už v 6. minutě se
sice poprvé prosadil útočník Jiří Valtr,
hosté však dokázali odpovědět. Ve
14. minutě vyrovnali na 1:1. O tři minuty
později ale vrátil vedení na stranu
domácích záložník Pavel Rodr a pak už
to naštěstí drama nebylo. Poločas 4:1
mnohé naznačoval a v tom druhém se
naštěstí žádné nepříjemné překvapení
nekonalo.
Další sobotu 3. října nás čekala
nepříjemná fotbalová sprcha v Hostivici, kde jsme prohráli 1:5. Holubice
podaly špatný výkon. Domácí vstřelili první dvě branky z brejků. Naše
obrana nestíhala a rychlost domácích
ji trestala. V 21. minutě Hostivice vedla
už 2:0. O deset minut později se řítil na
branku jeden z domácích hráčů a byl
sražen v pokutovém území brankářem
Heimrathem. Sudí neváhal, holubického brankáře poslal předčasně do
sprch a nařídil pokutový kop. Tomu už

čelil náhradní brankář David Hajda,
ale marně. Do konce poločasu stačil
holubický tým alespoň snížit. Z pokutového kopu se nemýlil záložník Ondřej
Jurko. To však bylo od Holubic vše.
Hostivice vstřelila další dvě branky a
rozhodla tak o své výhře 5:1.
V sobotu 10. října jsme opět hráli venku,
a to v Měchenicích. Začátek zápasu
Holubicím nevyšel - po prvním poločase
prohrávaly o dva góly. Trenér Roman
Slavíček do druhého poločasu vystřídal Jakuba Židoně a na hřiště poslal
Michaela Kunderta, což se později
ukázalo jako klíčový prvek celého
zápasu. Velký obrat v utkání započal
v 61. minutě, kdy na 1:2 snížil Jiří Valtr.
O minutu později vyrovnal na 2:2 právě
střídající Kundert. V 81. minutě opět
Kundert strhl vedení na holubickou
stranu a vstřelil branku na 3:2. Hattrick
dokonal o osm minut později a pečetil
holubickou výhru nad Měchenicemi
4:2. Závěr zápasu však měl nepříjemnou dohru. Druhou žlutou kartu obdržel
Jiří Valtr a musel ze hřiště. Do toho
navíc dostal rovnou červenou za urážky
sudího obránce Jaroslav Valtr, který byl
mezi náhradníky. Disciplinární komise
rozhodla, že Jiří Valtr bude pykat
jeden zápas, zatímco Jaroslav Valtr si
nezahraje až do dubna 2016.
Do uzávěrky tohoto vydání jsme v sobotu
17. 10. odehráli ještě domácí zápas
s týmem Psár. Ke všeobecné radosti
diváků jsme po vydařeném střeleckém
koncertě vyhráli opět výsledkem 8:3.
Poločas 3:2 ještě nic neznamenal, vše
se mohlo otočit, ale naštěstí jsme ve
druhém poločase nezaváhali a celkem
nastříleli 8 branek. 3x se strefil Ondřej
Jurko, 2x Kirill Prilepskiy a Daniel Mašek
a jeden gól přidal Vladimír Helebrant.
Aktuálně máme 15 bodů a jsme na
7. místě tabulky Okresního přeboru
Praha–západ. Děkujeme všem našim
fanouškům za stálou podporu a
doufáme, že i nadále se nám bude dařit.
Do konce podzimní sezóny zbývají 4
kola. Jaké soupeře očekáváme?
10. kolo: 24. 10. 2015 14.30 hod.
Roztoky - Holubice
11. kolo: 31. 10. 2015 14.00 hod
Holubice - Libčice
12. kolo:
7. 11. 2015 14.00 hod.
Úhonice - Holubice
13. kolo: 14. 11. 2015 13.30 hod.
Holubice - Choteč
Jakub Dvořák, HM

Kronika vypráví
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Zápis ze strany 13 a 14 místní kroniky o původu názvu obce Holubice, zapsal Jan Procházka okolo roku 1882:

„Nyní přikročím k zaznamenání , co se zdejší obce Holubic týče .
Šára František , jenž jest roku 1803 narozen a býval majitelem hospodářství čís. pop.
5 nyní výměnkář, byl 26 roků rychtářem a po novém zřízení pak ještě devět roků
představeným, vypravuje o původu obce Holubic následující: Za mých mladých let,
byl zde spis, nebyl ovšem od nikoho podepsán , ani naznačeno kdy byl sepsán a pak se
zase ztratil , aniž by věděl , kam se poděl a dal od něho ale mnoho opisu i nynějšímu
biskupu Budějovickému p. Jirsíkovi , když byl v Minicích farářem.
Ve spise tom stálo následující: Výtah z pamětních knih o původu Holubic. Čeští stavové
toho času byli v Praze a panující kníže Oldřich měl od Pruského krále vypovězenou
vojnu. Musel býti ale slabý a čeští stavové se obávali , že by byli přemoženi . Nato se
dozvěděli , že jest v Uhřích jeden znamenitý rytíř jménem Šára tak pro něho hned
poslali . Rytíř Šára byl ale právě v Ruské zemi na turnaji , kdež když to uspořádal ,
vyhověl žádosti českých stavů a přijel do Čech .
Čeští stavové hned rytíři Šárovi odevzdali všechno vojsko, by jej proti vojsku pruskému
vedl . Poněváč ale nemohl s tím vojskem pravého vítězství dobýti , omrzelo to rytíře
Šáru a vyžádal si u hlavního vůdce pruského, aby vybral ze svého vojska 10 těch
nejlepších rytířů a on že půjde se sám s nimi potýkati , a jestliže oněch 10 rytířů
přemůžou, připadá celé vítězství straně pruské , jestliže ale přemůže on je , tedy že pak
bude vojsko pruské pod mocí českých stavů. Když se o úmyslu rytíře Šáry čeští stavové
dozvěděli , zrazovali jej, že to velké opovržení jeden proti desíti .
Rytíř Šára nedal si ale brániti , tedy svolili . Toho času bylo oboje vojsko nedaleko
vesnice Turska . Kdež ono potýkání se rytířů odbývalo, a na tom místě rytíř Šára
přemohl sám devět rytířů pruských . Ostal tedy ještě jeden a ten měl býti nejsilnější ,
a který byl oděn takřka v samém zlatě a měl na své helmě velkou zlatou Holubici . Ten
ale , když viděl , že již 9 rytířů jest přemoženo, dal se na útěk a ujížděl pryč a rytíř
Šára za ním. A dohonil ho na cestě v jednom dolíku v lese , kdež ho hned zabil .
Následníkem porážky té , byla výhra na straně české a jen si oficírstvo pruské vyžádalo,
by si svého posledně zabitého rytíře směli sami pochovati , což jim bylo svoleno
a pochovali ho asi ¾ hodiny cesty do místa kde byl zabit a postavili tam na památku
hrad . A jelikož se ten rytíř jmenoval Mikovič, pojmenovali tak i ten nový hrad a nese
posavad obec Mikovice to jméno.
T ímto vítězstvím bylo válčení ukončeno a nyní se chtěl rytíř Šára zase do Uher
odebrati . Čeští stavové ho ale nechtěli propustit, on se ale vyjádřil , že když byl
v ruské zemi na turnaji , že se tam s jednou pannou zasnoubil a že jí slíbil , až to
v Čechách uspořádá, že si pro ni přijde . Jak ta slova řekl , ihned čeští stavové poslali
do Ruska vyslance , aby tu pannu přivezli do Čech . Když se sem dostala, vzal si ji za
manželku a šel pak jí ukazovat ta místa , kde byl tak šťastný, že přemohl 9 rytířů a jak
se z toho české vojsko těšilo.
Tehdy řekla jeho manželka, aby se té vesničce , kde se to
stalo, říkalo Těšina , a tam, kde přemohl toho desátého,
jenž měl na své helmě tu zlatou holubici by se říkalo
Holubice . T ím by tedy byla zdejší obec nabyla jméno
Holubice . Manželce rytíře Šáry se údolí Holubic tak
zalíbilo, že ji po vůli rytíř Šára svolil zde bydleti .
Začal tedy hned stavěti , a sice roku 432, a poněváč byl
náboženství řeckého a musel choditi do kostela až na
Hradčany do Prahy, tak aby nemusel tak daleko choditi
postavil zde zároveň i kostel . Tedy roku 432 začal stavbu
statku a kostela a roku 435 stavbu dokončil .“
Zpracovala AJ
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Informace z obce
Vánoce se blíží – vyhlašujeme
soutěž pro všechny děti

Předvánoční setkání seniorů
Obec Holubice srdečně zve všechny seniory a seniorky
na již tradiční setkání, které se koná
23. 11. 2015 od 16:00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu Holubice.
Program:
Vystoupení dětí pod vedením Lenky Tydlitátové
Iluzionista a kouzelník Jakub Koutský
Heligonkáři Seniortrio
Občerstvení zajištěno

Milé děti, Vánoce se nám pomalu
(ale jistě) blíží a my jsme si pro vás
připravily soutěž. Nakreslete obrázek
vánočního stromečku, podepište jej
celým jménem (nebo poproste rodiče,
ať vás podepíší) odevzdejte nám vaši
kresbu nejpozději do 10. prosince 2015
do podatelny obecního úřadu. Veškeré
výtvarné techniky jsou vítány – fixy,
vodovky, tempery, pastelky, malujte
tím, co vás napadne a co máte při ruce.
A proč to všechno?
Dne 12. prosince, těsně před
17. hodinou, kdy se bude slavnostně rozsvěcet vánoční stromeček
před Obecním úřadem v Holubicích,
vylosujeme ze všech došlých obrázků
jednu jedinou kresbu. Jeho autor nebo
autorka bude moci za odměnu rozsvítit náš holubický vánoční strom. Proto
žádáme všechny malíře a malířky, aby
určitě přišli. Ale nebojte se, milé děti,
nemusíte být smutní, jestliže ten váš
malovaný stromeček nebude vylosován. Všechny kresby budou vystaveny
na obecním úřadě. Od 17. do 23.
prosince 2015 si můžete spolu s rodiči
a kamarády prohlédnout všechna vaše
výtvarná díla. A tak malujte, malujte,
malujte. Na všechny vaše obrázky se
moc těšíme.

Obec Holubice - Kozinec Vás srdečně zve na

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
12. 12. 2015 před Obecním úřadem
v Holubicích
Program:
14.00 hod. výtvarná dílna pro děti
16.00 hod. vystoupení dětí ze ZŠ
16.30 - 17:30 hod. adventní
vystoupení ZUŠ
17.00 hod. slavnostní rozsvícení
stromečku

Těšit se můžete na živý betlém, tradiční vánoční trhy, teplé občerstvení a příjemnou vánoční atmosféru.
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MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
4. 12. 2015
od 16.00 hod. v KD Holubice
vstupné: 25,- Kč/dítě; 35,- Kč/dospělí
Těšit se můžete na vystoupení klauna Ferdy a
jeho čertovsky popletené vánoce. Pro každého
malého návštěvníka je připravena sladká odměna.
Občerstvení zajištěno v kiosku
Kulturního domu.
Závazné přihlášky hlaste na sekretariátu
OÚ Holubice do 1. 12. 2015.
POZOR, POČET MÍST JE OMEZEN!

SDH KOZINEC
POŘÁDÁ

HALLOWEENSKÝ REJ STRAŠIDEL
KDY? SOBOTA 31.10.2015
KDE? SEJDEME SE V 15:45 U ROTUNDY, ODKUD PŮJDE PRŮVOD K HASIČÁRNĚ . VYRÁŽÍME V 16:00
V KOLIK? ZAČÁTEK PROGRAMU PO PŘÍCHODU HALLOWEENSKÉHO PRŮVODU JE V 16:30 HOD.
PROGRAM:
 SOUTĚŽE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
 DLABÁNÍ DÝNÍ - SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ VYDLABANOU DÝNI
 HALLOWEENSKÝ REJ MASEK – SOUTĚŽ O 3 NEJHEZČÍ HALLOWEENSKÁ STRAŠIDLA

OBČERSTVENÍ:
 PITÍ – ALKO, NEALKO, SVAŘÁK
 JÍDLO – GRILOVANÉ BUŘTY, PÁREK V ROHLÍKU, HALLOWEENSKÉ BUCHTY

PRO DĚTI ZDARMA ČAJ KOLIK VYPIJÍ
PRO DĚTI ZDARMA SUŠENKA

PŘIJĎTE S NÁMI STRÁVIT PŘÍJEMNÝ PODVEČER PŘI BOULENÍ HALLOWEENSKOU DÝNÍ,
PROCHÁZKOU PO STRAŠIDELNÉM HŘBITOVĚ NEBO PROSTĚ JEN TAK PROŽÍT S NÁMI PODVEČERNÍ STRAŠIDLENÍ

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:
15. 11. 2015. ● Další číslo vychází: v listopadu 2015 ● Tel.: 315 786 086, e-mail: nase.noviny.holubice@seznam.cz, www.holubicekozinec.cz.

