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O účast na Halloweenském reji je každoročně velký zájem.
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HALLOWEENSKÝ REJ
STRAŠIDEL –
HOLUBICE/KOZINEC 2015
V sobotu 31. 10. 2015 se na Kozinci
za hasičárnou konal HALLOWEENSKÝ REJ STRAŠIDEL, který pořádalo
SDH Kozinec.
Celou akci odstartoval v 16:00 hod.
průvod strašidel, který šel od holubické
rotundy směrem na Kozí vršek. Počasí
bylo slunečné, i když trochu mrazivé,
ale to k Halloweenu patří.
Po tom, co průvod dorazil do místa
určení, tedy za kozineckou hasičárnu na Kozí vršek, byla všechna malá
i velká strašidla přivítána a mohlo se začít s programem, který sestával ze čtyř
hlavních stanovišť, která děti musely
projít, aby získaly kýženou odměnu.
A jaké že to byly soutěže? Tradiční
HALLOWEENSKÝ BOWLING, dále
HALLOWEENSKÉ ŠIPKY S PŘEKVAPENÍM – zde děti musely šipkami sestřelit
nafouknutou dušičku v podobě balonku,
dále HLEDÁNÍ PŘEDMĚTŮ V „MOZEČKU“ – což byl kyblík naplněný vatou
a v něm byly skryté předměty, které měly děti najít, poslední soutěží
- pravděpodobně nejstrašidelnější -

Líčení vypadalo velmi reálně :)

Masky jsou rok od roku krásnější.

Všichni si dali na přípravě
zevnějšku velmi záležet.

Pokračování na str. 5

Sousedé se navzájem nepoznávali :).

4. 12.

Rozsvícení vánočního
stromečku
12. 12.
Ohňostroj

1. 1. 2016
Přátelství mezi dýní a kostlivcem, proč ne?

I upír může být roztomilý...
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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 15. 12. 2015 od
18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ.

Informace z obce
Mimísek
Chtěla bych poděkovat všem maminkám, které se svými dětmi navštěvují dětský
klub Mimísek. Jsem moc ráda, že máme od října takovou hojnou účast a pevně
doufám, že nám to vydrží i nadále! Je totiž moc fajn, když máme možnost se někde
společně s našimi dětmi scházet. Tímto chci také moc poděkovat naší paní starostce Evě Ježkové, že nám poskytuje prostory našeho KD v Holubicích.
Za Mimísek
Jitka Képešová

Další vydání Našich novin najdete
ve schránce před vánoci.
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 říjnu oslavili narozeniny:
Bittner František, 65 let
Doubková Jaroslava, 83 let
Márová Anna, 84 let
Potluková Jaroslava, 70 let
Přívozníková Marie, 85 let
Rosenhöferová Hana, 80 let
Studený Miroslav, 65 let

Diamantová svatba

Dotek dávných časů

Dne 26. 11. 2015 uběhlo šedesát
let vzpomínek od chvíle, kdy jste
si vzájemně řekli své ano. Sdíleli
jste spolu chvíle štěstí, ale přišly
i momenty méně veselé, byli jste
si nablízku, když se vaše sny
stávaly skutečností. Ze srdce vám,
maminko, tatínku, babičko, dědečku,
prababičko, pradědečku k vašemu
obdivuhodnému a krásnému spojení
gratuluje celá rodina. Ať je každý váš
další den alespoň stejně tak šťastný
jako ten dnešní.
Ke gratulaci se samozřejmě přidává
obecní úřad a všichni, kdo manžele
Křtěnovi znají.

Všichni víme, že je naše obec
významným archeologickým nalezištěm. Potvrzuje to i nález kosterních
pozůstatků při stavebních pracích
v oblasti zvané „za humny“.
Při hloubení vodovodu byly nalezeny
kosti v tzv. zásobních jámách. Jedná
se o pozůstatky knovízské kultury
z období let 1200 až 1000 př. n. l.
Je to velice zajímavá část naší
historie, a proto Vám v dalším
vydání Našich novin přineseme více
informací.
AP
Foto zaslala: Mgr. Lucia Mattiello

Rozhovor měsíce

Svojtkovi

Rozhovor s panem Svojtkou
Jak již od minulého vydání Našich
novin víte, vyzpovídali jsme postupně
oba pracovníky údržby obecního
úřadu. Dnes Vám tedy přinášíme
rozhovorem s panem Marianem
Svojtkou, člověkem, kterého mnozí
v obci znají jako přísného a nekompromisního muže, co nemá daleko
k ostřejšímu slovu. Nutno dodat, že
jde vždy o situace, kdy někdo dělá
něco, co nemá, nebo nedělá, co dělat
má. Když jsme se sešli, byl to někdo
zcela jiný: usměvavý a rozumný
chlap, který dobře zná hodnotu
práce – své i těch druhých, a který se
v práci pro obec (jak se říká) našel.
Jak dlouho pro obec pracujete?
Je to už 8 let. Obec tenkrát hledala
pracovníka údržby, ale nemohla
nikoho dostatečně všestranného najít.
Pracoval jsem tehdy na obdobné
pozici v závodu speciálních služeb
u Pražských služeb. Měli jsme malé
děti, dojíždění bylo náročné.
Nějak jsme se potkali s paní starostkou,
slovo dalo slovo a jsem rád, že jsem se
tenkrát rozhodl do toho jít, i když jsem
věděl, že to nebude procházka růžovým
sadem.
Jakou máte původní profesi?
Autolakýrník. Ale moc jsem se tomu
nevěnoval – jen chvíli po vojně. Teď
jsem chvíli zedník, chvíli zahradník,
dřevorubec, zámečník, svářeč, metař…
Na téhle práci je fajn, jak je různorodá.
Jaké byly začátky na obci?
Drsné. Obec měla pro údržbu jen to
nejzákladnější vybavení – pro příklad,
když nasněžilo, chytil jsem hrablo

do rukou a „jel“ jsem postupně přes
celou vesnici. Jel samozřejmě obrazně
– nebyl žádný pluh, žádná technika,
jen ruce. Zpočátku jsme spolupracovali
s panem Bláhou, s panem Márou nebo
paní Petřinovou, pomáhali i brigádníci.
Postupně se nám podmínky pro práci
začaly vylepšovat, ale ještě to zdaleka
není optimální tak, abychom vše zvládali
a stíhali k všestranné spokojenosti.
Vypadá to jako byste byl rodilý „Holubičák“ - pocházíte z Holubic?
Ne, jsem ze Suchdola. Od dětství jsem
tam byl zvyklý pracovat na statku,
pomáhat s hospodářstvím a na zahradě, vesnice mi byla vždycky blíž než
město. Když jsme před 10 lety řešili,
kam se přestěhovat, nabízel se ke
koupi starší domek právě v Holubicích. Znala to tu trochu moje máma,
která nějakou dobu bydlela ve Svrkyni,
a ta nám Holubice doporučila. Od té
doby průběžně na baráku pracujeme,
celá rodina, je to poněkud nekonečná
práce, ale jsme tady rádi. Když jsme se
přistěhovali, nikoho jsme tady neznali,
ani žádné řemeslníky, ale „infocentrum
hospoda“ zapracovalo spolehlivě. ;)
Zmínil jste rodinu.
Mám manželku Ivanu a dvě děti –
Kristýnu, té bude 14, a mladšího
Krištofa. Oba se věnují fotbalu.
Kristýna hraje 1. ligu starších žákyň v
Dobrovízi, Krištof je ve starší přípravce
v Roztokách. Přes týden trénují, přes
víkend jezdí na zápasy – každý někam
jinam, takže někdy je to docela náročná
logistika. Přitom stíhají školu i pomáhat
doma. Musím říct, že rodina a děti jsou
moje největší radost.
A když už jsme u osobních témat,
co koníčky?
I když to tak moc nevypadá (pozn.
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redakce: u těchto slov se pan Svojtka
poplácal po břiše, jakoby ho měl
bůhvíjak prostorově výrazné, což
nemá), věnuji se rád sportu – hlavně
je to nohejbal (hráváme v Otvovicích, ale i v pátek večer na umělce
v Holubicích, kdyby se chtěl někdo
přidat), taky fotbal, dřív jsem moc rád
chodil na kulečník, co byl v hospodě
dole u hřiště. Fyzickou zdatnost potřebuju samozřejmě i v práci. Teď nám
třeba skončilo kapesníčkové období
(jak říkal minule kolega) a začalo období
listové – listí je všude a kde ho odklidíte
(pěkně poctivě rukama), je tam za chvíli
znova. Takže mám práci trochu jako
posilovnu a sport jako kondiční průpravu
na práci. A to břicho mám proto, že jsem
přestal kouřit.
Jak se Vám to podařilo?
Prostě jsem se na sebe naštval a přestal
jsem. Kouřil jsem čtyřicet denně, šlo to
pěkně do peněz, pak přišla i nějaká
choroba, a tak jsem se ze dne na den
rozhodl. Když jsem vydržel 3 dny, věděl
jsem, že to zvládnu. Jen jsem musel
přestat v tu dobu chodit do hospody, aby
mne to nesvádělo. Dnes už mi kouření
u druhých vadí. Ono se říká, že
odnaučený kuřák je v tomhle horší než
nekuřák a něco na tom je.
Když se vrátíme k práci pro obec, co
Vás nejvíc štve?
Zvířata a lidi, ale zvířata za to
nemůžou… Ono by stačilo, kdyby lidi
dodržovali vyhlášky. Že se má pes vodit
na vodítku, že se po něm má uklízet,
že nemá hrabat v záhonech. To samé
se týká koní. Co říct na to, když koňák
navede schválně koně do čerstvě
udělaného okrasného záhonu…
Zrovna dnes jsem potkala v Holubím
háji zase toho toulavého světlého
labradora.
Tak ten už si z nás dělá legraci. Už jsme
se jej několikrát snažili odchytit, ale on
je tak chytrý, že už nás pozná, jak slyší
multikáru, je ve střehu, a když se mu
přiblížíme, on se strategicky vzdálí…
A není toulavý jako někteří skutečně
zatoulaní psi. Tenhle má svého majitele
a my asi i víme, kde bydlí – zas je to o
člověku...
Ještě se vrátím k tomu, co mne štve –
když si lidi neváží práce druhých, když
berou obecní majetek jinak než svůj,
když je jim jedno, že plýtvají, nešetří
... pokračování na str. 4
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(kdo by si doma nechal celou noc
otevřená okna, když už se topí? To
narážím na kulturní dům). Hodně
mě mrzí, že lidé pořád dokola dělají
nepořádek, že stále něco ničí, anebo
že si „berou jen pro sebe“ něco, co bylo
určeno pro všechny (jak dlouho jste
si mohli posedět na „obecní“ lavičce
„na čapáku u můstku“ než zmizela?).
Je to smutné a musí to být vyčerpávající. I Vašeho kolegy jsme
se minule ptali - co Vám „dobíjí baterky“?
Dřív to byl ten kulečník, člověk dal
i pivko, pokecal, nebo taky ryby – dřív
jsem rybařil, ale jen málo, není čas.
Pak mám rád vaření – když náhodou
není zrovna doma práce (třeba v zimě
je jí přece jen míň), tak se rád chytím
nějakého zajímavého receptu. Anebo
procházky, les a houbaření – i když
letos to tedy byla bída.
Je něco, co byste vzkázal obyvatelům Holubic? Třeba v souvislosti
s blížící se zimou.
Určitě – ať ve vlastním zájmu neparkují na chodnících, v zatáčkách, prostě
tam, kde nemají. Při údržbě chodníků a
silnic nám tím komplikují život a riskují,
že si jejich automobil také může odnést
nějaký šrám. Opakovaně tohle bývá
problém třeba v Lesní ulici. Pak
bych chtěl poprosit o trochu tolerance a pochopení: i když kolikrát v zimě
pracujeme od čtyř/od pěti od rána,
shrabujeme sníh, sypeme, nemůžeme
dělat zázraky. Na některá místa se holt
dostaneme o něco později. Navíc ještě
neumíme vracet sníh zpátky nahoru,
takže ho musíme dávat ke kraji silnice a
je pochopitelné, že občas tak můžeme
někomu zahradit jeho cestu – samozřejmě neradi, ale těžko si v tomhle
poradíme jinak.
A na závěr tradiční zlatá rybka – co
byste si od ní přál?
Tak samozřejmě jako každý bych si přál
zdraví – hlavně rodině. A co se týče
práce, tak tam bych byl rád za jakoukoli
další techniku nebo vybavení do dílny,
abychom mohli svou práci zvládat lépe,
rychleji, bez zbytečných komplikací tak,
aby byl v obci všude pořádek, vše bylo
upravené, pěkné, čisté a neponičené.
Děkuji za rozhovor a samozřejmě
opět přejeme, aby se Vaše přání
splnilo.
HM

Dne 27.10. 2015 se uskutečnilo veřejné zasedání obecního zastupitelstva.

Zastupitelstvo obce schválilo:
- předložené rozpočtové opatření č. 6/2015
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.
- jednotkové ceny pozemků pro potřeby inventarizace obce následovně:
Zastavěná plocha a nádvoří
30,Ostatní plocha			
20,Orná půda			
30,Zahrada, ovocný sad		
20,Trvalý travnatý porost		
5,20
Lesní pozemek			
12,Vodní plocha			
90,- smlouvu o podmínkách kopání hrobů
Starostka seznamuje zastupitelstvo obce s obsahem předložené smlouvy se
zhotovitelem panem Jiřím Hladíkem o podmínkách kopání hrobů a ukládání
ostatků na hřbitově. Zhotovitel má povinnost dodržovat při těchto činnostech
zákon 256/2010 Sb. a řád pohřebiště.
- ceník hřbitovní práce
Starostka informuje zastupitele o cenách za hřbitovní práce na údržbu hrobů a
pomníků na rok 2016 předložené panem Jiřím Hladíkem. Ceník je připraven k
nahlédnutí v sekretariátu obecního úřadu a bude vyvěšen na hřbitovní desce.
- vyhlášení záměru o prodeji části obecního pozemku
Starostka informuje ZO o vyhlášení záměru o prodeji části obecního pozemku
p. č. 46/1 k.ú. Holubice
- podnikatelský záměr Svačinka s.r.o.
Starostka obce po projednání se zastupiteli rozhodla podpořit vznik firmy
Svačinka s.r.o. s provozovnou na území obce Kozinec, č. p. 34 stávajícího
pohostinství na výrobnu svačin včetně technického a sociálního zázemí.
- dodatek č. 1, 2 ke smlouvě o dílo č.1/2015 se spol. PF Mont s.r.o.
Starostka seznamuje zastupitele s Dodatkem č. 1, 2 vypracovaný spol. PF Mont
s.r.o. Předmětem dodatků jsou vícepráce, které vznikly při přestavbě podkroví
ZŠ Holubice z důvodů navýšení počtu žáků v celkové výši 761.523.51,- Kč.
- dodatek č. 2, 3 ke smlouvě o dílo se spol. Strabag a.s.
Starostka seznamuje zastupitele s Dodatkem č. 2, 3 vypracovaný spol. Strabag
a.s. Předmětem dodatků jsou vícepráce, které vznikly při rekonstrukci místní
komunikace v obci Holubice. Celková výše dodatků je 777.142.40,- Kč.

Kalendář Prahy-západ
na rok 2016
Od 1. 10. 2015 jsou 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

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

Kulturní dění v obci
... pokračování ze strany 1

byla CESTA ODVAHY strašidelným
hřbitovem, kdy na konci cesty čekala na děti cikánka u papírové rakve, ty
odvážnější si zvedly víko rakve samy,
méně odvážným pomohla buď cikánka,
nebo rodiče a vybraly si z rakve odměnu
ve formě bonbonů nebo panenek z vlny.
Nesmíme zapomenout na doprovodné
soutěže jako: DLABÁNÍ HALLOWEENSKÝCH DÝNÍ, ČAROVNÉ KOLO,
které bylo u moderátorky, která vyzpovídala děti, ty si pak mohly hodit šipkou,
a kam se šipka zapíchla, takovou odměnu si odnesly. Dále pak HONBA
ZA BONBONY, která je u dětí i zubařů ;)
stále oblíbená.
Po splnění všech soutěží odevzdaly děti soutěžní kartičky a výměnou
za to obdržely halloweenskou medaili
s kostlivcem, sušenku a kornoutek bonbonů. Dále dostaly slosovatelný lístek,
který vložily do kouzelné krabičky.
Po slosování obdržel výherce například
vstupenku do divadla (věnoval OÚ Holubice) nebo vstupenku do aquaparku
(věnoval AquaDream Praha) nebo cenu
útěchy ve formě krásných peněženek
(věnoval p. Kadlec). Úplně na závěr
proběhla opět soutěž o tři nejhezčí halloweenské masky, kdy vybrané masky
obdržely dort s halloweenskou tematikou (věnovala Cukrárna U Tomáše Velké Přílepy).
Vzhledem k tomu, že počasí bylo opravdu mrazivé, mnozí odcházeli ještě před
zakončením soutěžení, což je nám moc
líto, ale bohužel se nám zatím nepodařilo sehnat sponzora, který by na naše
akce zapůjčil venkovní tepelné zářiče,
to by pro soutěžící i pořádající bylo v ten
okamžik velmi příjemné. Zahřát se tak
mohli všichni příchozí alespoň horkým
čajem, grogem, svařákem, kdo nebyl
tak zmrzlý, v naší halloweenské maringotce našel i studené nealko či alko nápoje, nabídka byla pestrá i v případě, že
příchozí chtěli zahnat hlad.
Velký dík patří všem našim sponzorům, bez kterých by nebylo možné Halloweenský rej strašidel zorganizovat,
čímž bychom jim tímto rádi poděkovali.
Děkujeme AQUADREAM PRAHA, WET
WIPES INTERNATIONAL, OÚ HOLUBICE, EFKA TATTOO STUDIO, BALON
SERVIS, CUKRÁRNA U TOMÁŠE VELKÉ PŘÍLEPY, ADAC-PNEU LUDĚK BURIAN, p. KADLEC. Dále bychom chtěli
poděkovat holubickým fotbalistům za
zapůjčení pípy, rodině Pilecké a Mateřské školce Holubice za zapůjčení várnic
na horké nápoje a holubickým mamin-

kám, které nám napekly pro tuto akci
naprosto výborné buchty (což jste určitě
všichni, kdo ochutnali, kladně ocenili). V
neposlední řadě děkujeme všem, kteří
se podíleli v rámci svého volného času
na přípravách, realizaci a úklidu halloweenské akce….VŠEM VÁM MOC DĚKUJEME.
Z našeho pohledu se akce vydařila,
počasí, i když mrazivé, nám také bylo
nakloněno, takže se těšíme na příště.
Doufáme, že Vy také…. Tak na shledanou!!! ;)
Gabriela Mifková

23. 1. 2016 od 16.00 hod. v KD Holubice
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Ze školních lavic
Výročí založení ZŠ Tursko
180. výročí založení nové školy v Tursku
K příležitosti 180. výročí založení nové
školy v Tursku pořádala ZŠ Tursko
výstavu a současně i oslavu svátku
Sv. Martina.

Pohádková školka
v Holubicích
Je to až k nevíře, že jsme na
konci roku 2015. Jako by to bylo
včera, kdy jsme se loučili s rokem
minulým a jsou tu opět Vánoce.
Ty jsou již neodmyslitelně spjaty s
pohádkami,taktedyslyštejednudojemnouo chlapci, který je tak trochu jiný…
Za devatero horami a devatero řekami
nedaleko velikého města českého stojí
pěkná školka. Pravidelně od babího léta
se do ní slétávají malí holoubci a holubičky, aby si tu společně mohli po celý den
hrát, učit se a dovádět. Starají se o ně
milé paní učitelky, samé dobroty jim
vaří šikovné paní kuchařinky, o čistotu
dbají hodné paní uklízečky, všichni
pod vedením nové paní ředitelky.
Každé ráno školka přivítá usměvavá
ptáčata, která se těší, co všechno
ten den zažijí, smějí se a pospíchají
mezi ostatní. Až na malého holoubka
Jonatana. Tomu se z pelíšku nikdy
nechce, pláče usedavě, že musí zase
do školky, zobáček si schovává pod
polštář maminky. Když ho maminka holubička - konečně probudí a na svých
láskyplných křídlech odnese do školky,
Jonatan jen stále pláče a pláče.
Všichni se ho ptají: „ Copak Ti chybí?
Proč brečíš? Copak se Ti přihodilo smutného?“, ale Jonatan jen stále
natahuje moldánky a nic neříká. Totiž,
vůbec se mu nechce ve školičce po
obědě spát. Bojí se, že se mu bude
zdát ošklivý sen. A navíc, doma je přeci
malé holoubátko, miminko, o které se
maminka stará, a on by chtěl být s ní.
Co se nestalo, jednoho dne si ho
maminka
nemohla
vyzvednout
po obědě. Musel jít spinkat s ostatními.
To bylo pláče a naříkání až Jonatanek samou únavou při čtení pohádky
od paní učitelky usnul. Místo zlého snu,
ve kterém se vždy cítil sám, protože
jeho křidélka nebyla tak lesklá jako
jeho kamarádů, neuměl ani tak létat
jako ostatní, přiletěla k němu velká bílá

holubice a ta mu pošeptala tichounkým hláskem: „Jonatane, Ty jsi takový
šikovný ptáček, místo abys radostně
poletoval s ostatními po zahradě, vždy
se navracíš do svého koutku, nenasloucháš paním učitelkám, ani nejíš, copak
to takhle jde? Trápit svým smutněním
maminku a tatínka, paní učitelky…“

Děkuji všem žákům naší školy, kteří
skvěle zazpívali v kostele. Také děkuji
všem rodičům za podporu a účast na
této akci.
Mgr. Renata Vařechová

To přeci nevadí, že zatím neumíš
létat jako dospělí, zpívat jako ostatní
ptáčci, však se to tady také naučíš.
Paní učitelky Ti pomohou a holoubata také. Jen jeden úkol musíš splnit,
ale nebude to jednoduché. Nejtěžší je
překonat sám sebe. Až se probudíš,
zamávej křídly ze všech sil, vyleť
nejvýš, co to půjde a zavolej: „Už jsem
velký, nesmutním a podívejte, jak pěkně
létám.“ Zkus to a uvidíš. Jonatan se
probudil a učinil tak, jak mu holubice
poradila.
Všichni úžasem ztichli, až na paní
učitelku, ta totiž moc dobře věděla,
co se stalo – že k Jonatanovi přiletěla
moudrá holubice. Dávno ji totiž znala
a ke smutným dětem vždy přivolávala. Svou nelehkou úlohu má ráda a
veselá holoubátka jsou pro ni největší
odměnou. Od těch dob Jonatan ve
školce spokojeně spinká, hezky zpívá a
směje se!
A tak u nás ve školce už zase nikdo
nesmutní. Nebojte, všechna holoubata to zvládnou, někdo dříve a někdo
později.
Navíc jeden nápaditý tatínek se společně
s maminkou rozhodli holoubkům
pomoci v jejich pohádkovém království a s ostatními rodiči dali korunku
ke korunce, aby si malá holubická
ptáčata mohla na zahradě vypěstovat
své bylinky a kytičky. Především jejich
zásluhou bude na jaře naše zahrada
ještě krásnější. Děkujeme.

od 17.prosince do 31.ledna 2016

Přejeme všem krásné Vánoce plné
úsměvů a radosti ze života. Těšíme se
na další setkávání, nejen ta vánoční.

v prostorách zasedačky
OÚ Holubice-Kozinec
v úředních hodinách.

Mgr. Eva Bělíková, ředitelka Mateřské
školy Holubice, okres Praha-západ

Výstava dětských obrázků
z výtvarného kroužku
Mariany Kojšové.
Srdečně Vás zveme na výstavu
obrázku našich dětí, která bude:

Těšíme se na Vás.
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Kulturní dění v obci
Předvánoční setkání seniorů
aneb adrenalinové pondělí
Rok se s rokem sešel a v zasedací
místnosti obecního úřadu se konalo
dne 23. listopadu 2015 Předvánoční
setkání seniorů. Kdo očekával poklidnou atmosféru, ten se velice mýlil.
Začátek kulturního programu se vyvíjel
v tradičním duchu. Paní starostka
přivítala všechny přítomné, zasedací
místnost se rozezvučela svižnou
hudbou a aerobním tancem dětí
pod vedením instruktorky aerobiku
a fitness Lenky Tydlitátové. Vystoupení
to bylo velmi pěkné, kostýmy nádherné.
Při pohledu na bravurně zvládnuté
taneční kreace, kliky a rozštěpy mě tak
nějak rozbolelo celé tělo ;).
Dalším bodem programu bylo vystoupení iluzionisty a kouzelníka Jakuba
Koutského. Začátek jeho produkce se
nesl v obvyklém stylu.
Rozcupované noviny se opět „zcelily“,
zapůjčená
bankovka
od
jedné
z účastnic se záhadně našla v jednom
z rohlíků náhodně rozdávaných
přítomným dámám. Dále pan kouzelník předvedl létající stoleček a mnoho
dalších kouzelnických triků. Nikdo z nás
však ještě netušil, co nastane.
Hlavním bodem kouzelnické produkce
byla zmenšená verze gilotiny. Už jen
pouhý pohled na tento nástroj způsobil,
že se nikdo z přítomných neměl k tomu
stát se tzv. dobrovolníkem. Situaci
zachránila paní starostka. Jejím úkolem
bylo prostrčit ruku otvorem v gilotině,
která chvilku před tím prokázala svůj
ničicí účinek přeseknutím brambory a
salátové okurky. Vzduch v místnosti by
se v této chvíli dal krájet. Kouzelník byl
samozřejmě nadšen.
Byla jsem šťastná, že jsem na této
akci v roli fotografa – můj foťák se
mi stal neotřesitelným alibi pro mou
případnou účast na tomto vystoupení.
Místností létaly poznámky typu: „Tak už
jí tu ruku usekněte….“ No, musím se
přiznat, že jsem vzpomněla na Velkou
francouzskou revoluci a na ty řvoucí
a skandující davy na náměstích. Paní
starostka situaci bravurně ustála
a naštěstí, na rozdíl od odsouzenců
ve Francii, má obě ruce naprosto zdravé.
Gilotina její ruku neusekla a „odnesla“
to pouze brambora. Fotky z momentu,
kdy gilotina spustila své ostří, nemám.

Nevydržela jsem to a v tomto okamžiku
jsem se otočila. Co kdyby náhodou…;)

Vánoce se blíží – vyhlašujeme soutěž pro všechny děti

Po adrenalinovém vystoupení nastalo
sladké uvolnění a příjemná zábava.
K poslechu i tanci hráli Heligonkáři
Seniortrio a jejich písničky rozezpívaly všechny přítomné. Co ještě dodat?
Výborná muzika, hezké písničky, skvělé
víno, chlebíčky a dorty. Kdo nedorazil, o
hodně přišel…

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.

Dovolím si postřeh na závěr: Chcete
se bát? Nemusíte vyhledávat napětí v
různých zábavných centrech, přijďte na
setkání seniorů v Holubicích ;).
AP
Nikdo z přítomných se nenudil

Paní starostko, jste pojištěná?

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.

Heligonkáři rozdávali radost svými písničkami

8

Kronika vypráví

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

(pokračování z minulého čísla)

Že může původ tento pravdivý býti , nasvědčuje ta okolnost, že nad dveřmi
kostela jsou dvě písmena řeckého slohu – M, N - což má znamenati začáteční písmena rytíře Šáry, pak na zdi kostela jest rádlo a botka,
jakož i na vratech statku číslo 4, což má býti dle té listiny na památku, že
statek ten též rytíř Šára postavil , čemuž ještě důkladněji tuto nasvědčuje ,
že vypravovatel této pověsti Šára František vlastně jeho předkové ze statku
toho pocházejí a že od nepamětné doby zove jménem Šára vlastníkem
statku toho byli . Až pak roku 1823 přiženil se do něho Václav Procházka rodem z Bráníka u Prahy, jenž roku 1860 10/9 zemřel . V listině té
pak ještě psáno bylo, že na zahradě vedle dvora stávala fara (a říká se
tam posud na faře) a že rytíř Šára měl mít pod sebou Holubice , Svrkyň
a Hol . Téže postavil na vrchu Minickém, jenž dosahuje do háje zvaný
Hrad , který ovšem během času ke zboření přišel , říkají miničtí , na tom
vrchu posud na hradišti . Za Holubicí směrem k Minicům postavil baštu,
ve které manželka nejraději bydlela, a poněvadž byla Ruska , nazývali

Kronika vypráví
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baštu tu Rusavka až posud se v místě tom říká V rusavkách .
Šára František jest, já bych řekl , nejstarší této doby zde z mužů zvláště
těch , kteří něco pamatují , a sdělil mi ještě následující pověsti , které jak
praví na pravdě se zakládají , proto jsem se dovolil ještě i to zaznamenati . Jak se pověst z kolene na koleno přenáší , byli roku 1666 držitelkami
zdejšího statku, nyní číslo popisné 4, 3 panny a ty daly na svůj náklad
postaviti u zdejšího kostela věž a zakristii a věnovaly kostelu tomu 64
korců polí , a na památku toho jest, že na zdi věže jest rádlo a botka a to
samé jest i na vratech statku číslo 4, nyní Janu Procházkovi náležejícímu.
Dříví na vazbu zvonice jest z lesů zdejších na ratávy zvaný. Na zvonech
jest skutečně letopočet 1666. Až potud jsem zaznamenal vypravování
panen Šárou Františkem, který ač mu již 79 roků jest, až posud zdráv
jest, znamenitě vypadá a vykouří každý den ještě 2 paklíky tabáku, a
zuby má všechny, jest velký a silný a nasvědčují všechny okolnosti tomu,
že pochází z tohoto prastarého rodu rytíře Šáry.
Poznámka redakce: v knize Václava Vokolka Neznámé Čechy 2: Posvátná místa středních Čech ,
najdeme také zmínku o této pověsti (autor čerpal z kroniky obce). V knize je naznačeno spojení mezi
symbolem rádla a jménem Šára – die Schar je německy „radlice, rádlo“.
Zpracovala AJ

Pěvecký sbor při kostele
sv. Martina v Tursku
Hledáme zájemce o zpěv
v pěveckém sboru
Pravidelné mše – neděle 8:30 – 9:30
v kostele sv. Martina v Tursku
Zkoušky vždy v neděli
od 17:00 do 18:00
v Základní škole v Tursku
(Zájemci se mohou přihlásit při mši
v kostele nebo na zkoušce
v ZŠ Tursko)
Renata Vařechová
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Fotbal/Informace z obce

Jak dopadla podzimní sezóna
Okresního přeboru?
V minulém vydání jsme avizovali 4 utkání, která fotbalisty TJ Sokol
Holubice ještě na podzim čekala.
První z nich se odehrálo v sobotu
24. října v Roztokách. Byl to zápas
plný zvratů, ale bohužel pro nás se
špatným koncem. I když jsme ještě v
83. minutě vedli 3:2, odcházeli jsme
ze hřiště poraženi. Během dvou minut
hrůzy jsme totiž inkasovali dvě branky
– nejdříve nechala obrana moc prostoru
domácímu záložníkovi na velkém
vápně a jeho střela k tyči skončila v
holubické brance. Roztoky se následně
třikrát dostaly k hlavičce a tu poslední
dokázaly dotlačit do naší branky.
Holubice tak v Roztokách prohrály

3:4 a opět ukázaly, že mají na podzim
velmi nevyrovnané výkony, za kterými
stojí především neproměňování šancí a
chyby defenzivy.
Roztoky - Holubice 4:3 (1:1)
Branky: 2x Jurko, Prilepskiy
Sestava: Heimrath - Mára, Slavíček,
Brož, Bouška - Prilepskiy, Helebrant,
Rodr, Jurko - Mašek, Valtr Jiří
Náhradníci: Hajda, Hovězák, Židoň,
Ježek
11. kolo v poslední říjnovou sobotu
proběhlo ve znamení tradičního derby
s Libčicemi, které jsme tentokrát hostili
u nás doma. Ale ani domácí prostředí
nám nepomohlo k úspěchu. Nechali
jsme si nasázet 5 branek a navíc jsme
dohrávali bez vyloučeného Jiřího Valtra.
Souboj těchto dvou týmů patřil vždy
mezi největší duely. Zápasy měly náboj,

Využijte novou službu Finanční správy a plaťte daň
z nemovitých věcí bezstarostně každý rok prostřednictvím SIPO!
Proč?
P
Už nebudete mít starost, jestli vám bude doručena složenka do schránky!
Už nikdy nebudete mít obavu, že zapomenete zaplatit daň z nemovitých věcí!
Už se vám nestane, že nestihnete zaplatit daň včas!
Už nemusíte chodit platit na pokladnu finančního úřadu nebo čekat ve frontě na poště!

Jak
J na to?
Uživatelé SIPO
1)

Vyplníte Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO a k němu přiložíte doklad
o přidělení spojovacího čísla nebo aktuální rozpis bezhotovostní platby SIPO.

2)

Toto doručíte finančnímu úřadu, u kterého jste poplatníkem daně z nemovitých věcí.

Nejste-li držitelem spojovacího čísla SIPO
1)

Vyplníte formulář SIPO (k vyzvednutí na pobočkách České pošty a nebo na www.ceskaposta.cz
pod složkou Platební a finanční služby ČR) a odevzdáte ho osobně na kterékoliv poště.

2)

Získáte spojovací číslo SIPO, a dále pokračujete jako uživatelé SIPO.

Přihlášení k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO na zdaňovací období roku 2016
je možné do 31. ledna 2016. Následující roky, i kdyby došlo ke změně výše daně, proběhne placení
přes SIPO pro Vás zcela automaticky!

Formulář Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO najdete
na podatelnách FÚ nebo na www.financnisprava.cz pod záložkou daňové tiskopisy.

www.financnisprava.cz

skvělou diváckou kulisu a oba týmy hrály
na hranici svých možností. Podobně to
na hřišti vypadalo i tentokrát. Zápas ale
rozhodly velké individuální chyby.
Holubice – Libčice 3:5 (2:2)
Branky: Jurko, vlastní, Hovězák
Sestava: Heimrath – Mára, Brož,
Slavíček, Bouška – Prilepski, Rodr,
Helebrant, Jurko – Mašek, Valtr Jiří
Náhradníci: Hovězák, Kundert, Hajda
7. listopadu jsme jeli do Úhonic. Tam
jsme si konečně trochu spravili chuť a
díky výhře 7:0 si připsali důležité 3 body
do tabulky. Domácí celek jsme doslova
vypráskali i bez vykartovaného Jiřího
Valtra. Hattrickem se blýskl záložník
Pavel Rodr.
Úhonice - Holubice 0:7 (0:3)
Branky: 3x Rodr, 2x Prilepskiy,
Helebrant, Mašek
Sestava: Heimrath - Mára, Brož,
Slavíček, Bouška - Prilepskiy, Rodr,
Helebrant, Jurko - Kundert, Mašek
Náhradníci: Hovězák, Dvořák, Hajda
K
poslednímu
zápasu
podzimu
v sobotu 14. 11. k nám přijela Choteč.
A s fanoušky ani sezónou jsme se
nerozloučili nejlépe - prohráli jsme 2:4.
Mnohé naznačoval už poločas, který
skončil 0:3…
Holubice – Choteč 2:4 (0:3)
Branky: Valtr Jiří, Jurko Ondřej
Jak tedy aktuálně a až do jara
vypadá tabulka Okresního přeboru
Praha–západ?
Tabulku vede ambiciózní Kosoř (má
33 bodů) před Libčicemi a Chotčí (po
30 bodech), na jejím chvostu figurují
Úhonice (8 bodů), Jeneč (5 bodů) a
Hradištko (bez bodu).
Holubice letos na podzim obsadily
8. místo s 18 body, tedy slušný střed
tabulky. Pro srovnání vloni jsme
přezimovali na 7. místě tabulky s 19
body, o rok dříve jsme byli desátí se 17
body. Takže lze říci, že v tomto směru
jsou naše výkony vyrovnané.
Nezbývá než doufat, že jarní sezóna se
Holubicím vydaří. Neděláme si postupové naděje, ani snad nikam nepadáme,
ale budeme rádi, když se u nás bude
hrát dobrý fotbal, který bude těšit jak
hráče, tak fanoušky.
Všem fotbalistům (i těm malým, kteří
u nás začali na podzim trénovat),
funkcionářům Sokola i všem fanouškům přejeme do příštího roku hodně
zdraví, elánu a úspěchů nejen na
hřišti. ;)
Jakub Dvořák, HM

-

5 týdnů dovolené
- svozový autobus z Kladna a ze Zličína
- a další zaměstnanecké benefity
penzijní připojištění
Informace z obce
11
závodní stravování
s příspěvkem zaměstnavatele
Požadujeme:
- manuální zručnost
náborový příspěvek
za nového zaměstnance ve výši 10 000,- Kč
- praxe ve strojírenském oboru výhodou
svozový autobus
z Kladna
a ze Zličína
- spolehlivost
a zájem o dlouhodobou
spolupráci
Požadujeme:
- zodpovědnost, ochota učit se novým věcem
a další
zaměstnanecké
benefity
Jsme
evropská
jednička na trhu s potrubními
systémy pro
lindab | we simplify construction

- manuální zručnost

vzduchotechniku.

- praxe ve strojírenském

Hledáme pracovníky naŽivotopisy
pozice: zasílejte na adresu: michaela.trckova@lindab.cz
oboru výhodou
veronika.smutna@lindab.cz

Požadujeme:
- spolehlivost a zájem o
Operátorů do výroby, skladníků
dlouhodobou spolupráci
Naše- nabídka:
manuální zručnost
- atraktivní platové podmínky a bonusy
- zodpovědnost, ochota učit
praxe
ve Lindab
strojírenském
oboru
výhodou
se novým věcem
- - 5 týdnů
dovolené
s.r.o.
- penzijní připojištěníNa Hůrce 1081/6
- spolehlivost
a zájem
o dlouhodobou spolupráci
- závodní stravování sPraha
příspěvkem
zaměstnavatele
6 - Ruzyně
- - náborový
příspěvek za novéhoochota
zaměstnanceučit
ve výšise
10 000,Kč
zodpovědnost,
novým
věcem
- svozový autobus z Kladna a ze Zličína
- a další zaměstnanecké benefity

Požadujeme:
- manuální zručnost

Životopisy
zasílejte
adresu: michaela.trckova@lindab.cz
- praxe ve strojírenském
oboru na
výhodou
- spolehlivost a zájem o dlouhodobou spolupráci
- zodpovědnost, ochota učit se novým věcem

veronika.smutna@lindab.cz

Životopisy zasílejte na adresu: michaela.trckova@lindab.cz
veronika.smutna@lindab.cz

Obec Holubice - Kozinec Vás srdečně zve na

Lindab s.r.o.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Na
Hůrce 1081/6
Lindab s.r.o.

12. 12. 2015 před Obecním úřadem

Na v
Hůrce
1081/6
Holubicích
Praha
6 - Ruzyně
Praha 6 - Ruzyně

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.

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:
10. 12. 2015. ● Další číslo vychází: v prosinci 2015 ● Tel.: 315 786 086, e-mail: nase.noviny.holubice@seznam.cz, www.holubicekozinec.cz.

