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Hasičský ples - kulturní vložka v podání SDH :)
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V sobotu 13. 2. 2016 od 20:00 hod. se
v KD Holubice konal ples SDH Kozinec,
zahájení se jako již tradičně ujal Michal
Vocílka. Nejprve všechny přítomné přivítal, dále poděkoval sponzorům, kterých je stále více, což pro Michala znamenalo delší čtení, ale Michal to zvládl
na jedničku. Dále nastínil průběh celého večera a pak KONEČNĚ celý večer
zahájil.
Hudební skupina PARADOX svými hudebními rytmy rozvířila klidnou atmosféru začínajícího plesu a první tancechtiví
tanečníci už byli na parketu….. Plesání
tím bylo odstartováno.

Vilíkovi to velmi slušelo.

Oslava narozenin jako překvapení.

O výzdobu se opět postaraly děti z MŠ
Holubice, krásné, krásné a znovu krásné…. Moc děkujeme, lepší výzdobu
jsme si ani nemohli přát.

PLÁNOVANÉ AKCE
Bakus		

27. 2.

Šibřinky		

19. 3.

Babinec

15. 4.

Vítání občánků

30. 4.

Pálení čarodějnic

30. 4.

Staročeská pouť

28. 5.

Dětský den

4. 6.

Petra Janů

23. 7.

Pokračování na str. 2

MYSLIVECKÝ PLES
Holubice 2016

Šťastní výherci hlavní ceny.

9. 1. 2016 od 20:00 hod. ožil místní
kulturní dům bujarou zábavou, konal
se zde tradiční Myslivecký ples, již 20.
v novodobé historii Holubic.
Zábava byla jako každý rok povedená,
tančilo se do pozdních nočních hodin.
V tematické tombole bylo letos možné
vyhrát srnku, bažanta a další zvířenu,
z dalších cen například salám,
kuchyňské doplňky a spoustu dalších
zajímavých věcí.
Dík patří organizátorům, dobrovolníkům
i sponzorům, co se podíleli na podobě
letošního plesu.

Tematická výhra Mysliveckého
plesu

Další vítaná výhra z tomboly.
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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 23. 2. 2016 od
18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ.
Další vydání Našich novin najdete
ve schránce koncem dubna.
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 lednu oslavili narozeniny:
Čermák Antonín, 70 let
Kříž Josef, 82 let
Mára Miloslav, 87 let
Márová Jaruška, 81 let
V únoru oslavili narozeniny:
Fousek Josef, 75 let
Helebrantová Milada, 83 let
Poncarová Stanislava, 81 let

Informace z obce
... pokračování ze strany 2

Co se programu týče, jako první bod
bylo vystoupení děvčat ze Sport & Aerobic Club LT pod vedením Lenky Tydlitátové. Mladší i starší děvčata nám
předvedla nádherné aerobní prvky,
vystoupení bylo dynamické, jak se na
závodní aerobic sluší a rodiče vystupujících děvčat můžou být právem na své
ratolesti hrdí…..ale nezapomínejte i na
výbornou trenérku Lenku!
Dalším bodem programu, který byl samozřejmě prokládán hudbou a tancem,
bylo vystoupení divadelního spolku
„ZA PĚT MINUT DVANÁCT“. Tentokrát
si pro nás chlapci připravili scénku na
téma ze života hmyzu „VČELKA MÁJA“.
Zazněla notoricky známá hudba ze
Včelky Máji, v ten okamžik se do sálu
vnesl Marek Vejrážka v roli Vilíka (tedy
pro upřesnění, on se spíš komíhal na
berlích, ale i to se dalo považovat za
let…), po drobné pauze, když utichl
největší smích, přilétla i Včelka Mája
v podání Antonína „Tonyho“ Šulce.
Pro velké ovace a smích musel Tony
„Včelka Mája“ ještě jednou odletět a
přiletět. Jak scénka pokračovala, zjistili
jsme, že Vilík už nechce být s Májou a
nakonec velké překvapení - Vilík si našel „chlapa“…zamiloval se do lučního
koníka Hopa, kterého si velmi přesvědčivě zahrál Michal Vocílka. Michale…
aby ti nezůstalo to „HOPLÁÁÁÁÁ“….
Po scénce byl parket provětrán opět
standardním způsobem, a že byl paket
plný tak, že někteří začali tančit i mezi
stoly, o tom vám, co jste byli, nemusíme
ani vyprávět.
Dalším bodem programu bylo losování
10 párů, které se zúčastnily tanečního
klání o hlavní soutěžní cenu, kterou
byla koloběžka pro dospělé. Úkolem
každého páru bylo udržet mezi svými
čely tenisový míček, nijak se nedržet,
nedotýkat a tančit…. Legrace byla veliká, páry se opravdu snažily, ale mršky
- míčky byly jak živé, připišme k tomu
ještě lehké alkoholické opojení, dámy
na vysokých podpatcích….no a není
zase taková legrace míček mezi čely
udržet, že? Ale aby ani dvojice, co nevyhrály první cenu, neodešly s prázdnou,
obdržely tričko, petrklíč v květináčku a
hrneček. Takže vlastně každý byl odměněn, druhé místo bylo odměněno dárkovým košem s pochutinami. Chvíli jsme
přemýšleli, co je lepší? Jídlo, anebo ta
kolobrnda? ;)
A už tady byla další hudební produkce
skupiny PARADOX, při které byly spuštěny, z velké sítě zavěšené u stropu, nafouknuté balonky, ve kterých byla ukryta

další výhra. Ale eljhle, když tanečníci
popraskali balonky na zemi, zjistili, že
tam není NIC...a že balonky s výhrou
visí za dlouhé šňůrky u stropu. Nakonec i tato překážka byla zdolána a výhry
v podobě lahví šampaňského byly získány.
Čas pokročil a začala se prodávat tombola, která byla opět rozprodána v rekordním čase. Mezitím dále pokračovalo plesání a občerstvování všech hostů.
Výdej tomboly byl zahájen a všichni,
kteří si tombolu zakoupili, se mohli radovat nebo podivovat nad cenami, které
si z tomboly vylovili.
Tím oficiální část Hasičského plesu
skončila a následovalo jen tančení
a tančení a občerstvování všech zúčastněných.
PODĚKOVÁNÍ: Děkujeme všem sponzorům, kteří nám do tomboly věnovali
krásné ceny.
OÚ HOLUBICE, STAVEBNINY RSB INVEST, CUKRÁŘSTVÍ U TOMÁŠE VELKÉ PŘÍLEPY, STAVEBNÍ FIRMA BLÁHA, WET WIPES INTERNATIONAL,
KOSMETIKA-NEHTOVÁ
MODELÁŘ
HOLEČKOVÁ JANA, DŘEVO ČERNÝ
VŮL, MYCÍ LINKA ČERNÝ VŮL JAN
ŠULC, MEDOS/INA, OKRASNÁ ŠKOLKA SVRKYNĚ, PRE, SMÍŠENÉ ZBOŽÍ
HELEBRANTOVÁ MARTA, E. PORCELAN, ADAC-PNEU, UNICREDIT BANK,
RYOR, TATTOO EFKA, CLASSIC OIL,
AUTO KELLY, BALONSERVIS, AZ-PRIMA, DERFL SPORT, SPORTISIMO,
PRAKTIKA WOOD, PETR KOUTNÝ-TOMKO, KOBERCE BRÁZDA, SPORT
PALAS, NÁBYTEK OBR, POHOSTINSTVÍ U HŘIŠTĚ, SEZNAM.CZ, NEJ
FITNESS VELESLAVÍN, AUTOŠKOLA
MICHAL VOCÍLKA.
Dále bychom rádi poděkovali všem členům SDH, přátelům a známým, kteří se
podíleli na plánování, přípravě a průběhu letošního plesu. Díky, že svůj volný
čas věnujete.
Za barem a na place vás obsluhovali:
Luděk, Eva, Mirek, Jindra, Martina, v
šatně Jitka, u tomboly Ivana, Dominika,
Lukáš, Láďa. Děkujeme Ivaně Kaňkové
za přípravu celého plesu a její perfektní
zvládnutí (i když občas kolem toho muselo být hodně křiku, ale to k přípravám,
aby bylo vše perfektní, prostě patří). Ivo,
díky!
Letošní ples je již minulostí, ale s velkým
očekáváním a chutí hledíme do příštího roku a těšíme se na další ples……..
možná i v novém sále? Kdo ví,…ať tak
či tak….zase věříme, že bude báječný,
jako tento i ty předešlé.
Gabriela Mifková

Rozhovor s paní starostkou
Rozhovor s paní starostkou
Opět se nám sešel rok s rokem a již
tradičně jej zahájíme hodnocením
roku 2015 v naší obci a představením
plánů na rok 2016 očima naší paní
starostky Bc. Evy Ježkové.
To, že začal nový rok, si na obecním
úřadu vždy uvědomíme, když nás
6. ledna přijdou navštívit tři králové
(vyslaní naší základní školou v doprovodu paní učitelky), kteří nám přicházejí
požehnat – popřát, aby se nám v tom
novém roce dařilo. Poděkováním jim
byla sladká odměna. Přichází s nimi čas
bilancování, co se nám v loňském roce
povedlo či nepovedlo a co nás čeká
v roce, který právě začal…
Poděkování
Úvodem
bych
ráda
poděkovala
všem, kdo se v loňském roce podíleli
na kulturním, společenském a sportovním dění v obci, bez jejich práce by
život naší obce nebyl tak naplněný a
činorodý.
Především chci poděkovat představitelům
obecních
spolků,
všem
dobrovolníkům,
kteří
pomáhají
s
organizací
nejrůznějších
akcí
pro děti i dospělé. Poděkování náleží
kolegyním z redakční rady Našich
novin. V neposlední řadě chci poděkovat našim zastupitelům, kteří mi jsou
obrovskou oporou. Jedenáctým rokem
se vydáváme cestou rozumné spolupráce a tolerance vždy ku prospěchu
našich občanů a to bez nároku
na odměny.
Novinky na obecním úřadu
* S ohledem na žalostný stav komunální techniky, kterou měli k dispozici
naši zaměstnanci pro údržbu komunikací, veřejných prostor a zeleně,
jsme zakoupili techniku novou – tedy
ne zcela novou, ale plně funkční.
Tato inovace se pozitivně projeví již
tento rok, především na našich silnicích
a chodnících.
* V únoru 2016 se nám na obecní úřad
po mateřské dovolené vrátila Naďa
Vymerová. Stávající zaměstnankyně
slečna Pavla Podrabská u nás také
zůstane – nahradí doposud docházející účetní a bude mít plně na starost
„účtárnu“ – účetní agendu a věci
s tím spojené. S Naďou Vymerovou se
budete setkávat v „podatelně“.

* Když jsme u těch zaměstnanců –
v rámci získání loňské dotace z ROPu
na místní komunikace jsme zavázáni
vytvořit při OÚ nové pracovní místo
s 0,2 úvazkem čistě na údržbu komunikací – po dobu jejich udržitelnosti
(na 10 let). Až to bude aktuální, bude
výběrové řízení na tuto pozici zveřejněno na úřední desce, na webu i zde
v Našich novinách.
*K menší změně dojde v našich návštěvách u vás, občanů, při příležitosti
životních jubileí. Dosud jsme chodili
s gratulacemi od 60 let, ale s ohledem
na obecný posun aktivního pracovního života lidí v ČR budeme k našim
oslavencům nově chodit až od 70 let.
Tedy v 70, 75, 80 letech a pak již každý
rok. Těšíme se na vás a přejeme pevné
zdravíčko.
* Nově nabízí obecní úřad možnost
oddávání u nás v obci. Svatební obřad
může probíhat buď v rotundě, kde je
zpoplatněn, nebo zdarma na obecním
úřadu. Bližší informace budou brzy
zveřejněny na webu.
Bilance roku 2015
* Celkem se čerpalo cca 11 milionů Kč
dotací.
1. část byla spojena s rozšířením
kapacity naší základní školy (v jejích
půdních prostorách). Šlo již o druhou
rekonstrukci ZŠ od roku 2010 spojenou
s nutností navýšení počtů žáků – v září
jsme historicky zcela poprvé otevřeli
3 první třídy. Na tomto místě musím
znovu opakovat poděkování paní
ředitelce Vařechové a pedagogickému i nepedagogickému personálu, tito
všichni se s velkým vypětím a nasazením přičinili o to, aby byla rekonstrukce
dokončena včas a všechny děti mohly
v řádném termínu 1. září usednout do
školních lavic.
2. část dotací byla čerpána na místní
komunikace. Opravena byla silnice
kolem hřbitova k základní škole a
k fotbalovému hřišti. Byly zde vybudovány chodníky a přechody, byl
odstraněn „tankodrom“, ale také
problém s prašností a bezpečností.
3. část dotací byla spojena s výsadbou
aleje směrem na Otvovice.
* Za velký úspěch považujeme, že
se nám ve spolupráci s Policií ČR,
dalšími orgány a majitelem objektu
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podařilo v létě zabránit konání technopárty v našem Erzu. Okolí naší obce
je bohužel pro mladé lidi vyznávající tento obtěžující druh zábavy stále
přitažlivé. Jiné blízké obce takové
štěstí jako my neměly, což bylo bohužel
někdy slyšet až u nás...
* Naše praktická lékařka (MUDr.
Šmatová) byla v minulém roce těhotná.
Z toho důvodu se krátila ordinační
doba, a to mnohým z vás zkomplikovalo návštěvu u lékaře. Za toto omezení
se vám touto cestou velmi omlouváme.
Nyní je již vše v normálu a paní doktorka
ordinuje naplno tak, jak jsme byli dříve
zvyklí.
* Ke všeobecné spokojenosti zaměstnanců i rodičů naší mateřské školy
se zde zklidnila dříve poněkud
vypjatá situace. Nová paní ředitelka
(Mgr. Eva Bělíková) se plně zapracovala, průběžně se stará o klidný
a úspěšný chod školky a její další
zvelebování především ve prospěch
dětí, které ji navštěvují a navštěvovat
budou.
Co nás čeká v roce 2016?
* Asi nejvíce očekávaná dobrá zpráva
by mohla přijít, když se nám podaří
dohodnout se na podmínkách s
investorem Holubího háje a konečně
začít budovat plánované obchodní
(a kulturní) centrum v Holubím háji –
v místě za autobusovou zastávkou
Habrová. Více se dočtete v dalším
vydání našeho zpravodaje.
* Plánujeme zahájení zasíťování
obecních pozemků (mezi Kozincem a
Holubicemi od rybníku Šatlava) a jejich
následný rozprodej na stavební parcely.
Zisk z prodeje bude využit na rozvoj
obce.
* Pro zlepšení čistoty ovzduší v naší
obci jsme se zapojili do tzv. kotlíkových
dotací. Jde o výměnu kotlů na tuhá
paliva. Sledujte informace z obecního
úřadu na vývěskách, webu i zde
v Našich novinách – o všem důležitém
z tohoto projektu vás budeme průběžně
informovat a včas vás upozorníme, kde
a jak o dotaci žádat.

... pokračování na str. 4
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* Zažádali jsme u firmy ČEZ Distribuce
o uložení zbývajícího vedení nízkého
napětí do země, což by mělo zajistit
odstranění sloupů a nadzemních kabelů
již na celém území obce.
* Další žádost o dotační podporu
budeme podávat na Státní fond
dopravní infrastruktury, a to ve věci
výstavby bezbariérových chodníků
podél komunikací ve vlastnictví kraje
– jde o silnici od přechodu u MŠ až
po ulici Sadová u Holubičky, tedy
hlavní dopravní tepnu obce Holubice.
Chodníky budou navazovat na ty již
realizované a zajistí konečně plný
komfort a bezpečí při pěším pohybu po
obci.
Zažádali jsme z fondu SZIF na údržbu
a obnovu venkovské krajiny o dotaci
na opravu hřbitovní zdi. Jedná se o
dotační titul do 500.000,- Kč, půjde tedy
o drobnou stavební investici.
* Od září tohoto roku budou prodlouženy
některé spoje autobusové linky 316 až
do Kralup nad Vltavou. Toto prodloužení
linek bude plně financováno Středočeským krajem. Aktuální jízdní řády budou
s předstihem zveřejněny.
* Obec Tursko v letošním roce plánuje
stavební úpravy školní budovy v Tursku,
kterými dojde k navýšení kapacity
dětí prvního stupně. V Holubicích
je již budova využita do posledního
centimetru.
* Z minulých let si s sebou neseme
ještě nějaké rozpracované úkoly a
resty, které se nám zatím nepodařilo
realizovat (např. retardéry v Holubím
háji). Můžeme vám slíbit, že se na nich
i nadále bude pracovat a o jejich vývoji
vás budeme průběžně informovat.
* Budou pokračovat tradiční posezení
se starostkou, a to 4x do roka.
* Stále hledáme dobrovolníky, kteří by se
rádi zapojili do organizace nejrůznějších
akcí. Vítáme nové síly i nové nápady,
aktivitu a iniciativu. Máte-li zájem, spojte
se přímo se mnou, budeme velmi rádi.
* Také hledáme nové „tváře“ do redakčního týmu Našich novin, obecního
periodika, které právě čtete. Uvítáme
psavé či komunikativní posily, které by

rády pomohly Naše noviny pravidelně
vydávat a zatraktivňovat jejich formu
i obsah. Zájemci se opět mohou spojit
přímo se mnou – nejlépe osobně nebo
telefonicky.
Závěrem bych nám všem chtěla
popřát, aby se nám všechny plány
podařilo naplnit ve prospěch všech
obyvatel naší obce, aby se nám tu
každým dnem, týdnem a rokem žilo
lépe a radostněji. ;)

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

Hovořila starostka Eva Ježková,
zpracovala: HM

Zálivkový vodoměr aneb neplaťte stočné za odebranou vodu
na zahrádku…
Pokud používáte část odebrané vody z vodovodního řadu
pro zalévání, napouštění bazénů atd., je možné za tuto
vodu neodvádět stočné.
Zákon o vodovodech a kanalizacích č.274/2001 Sb.
(zákon o VaK) pro veřejnou potřebu počítá s tím, že část
vody odebrané z vodovodu může být spotřebována bez
následného vypuštění do kanalizace – například závlahová voda.
Za toto množství odběratel nemusí odvádět stočné, avšak pouze v případě,
že zálivková voda byla odebrána v objemu větším jak 30 m3 za rok (stanovuje §19, č.7, zákona č.274/2001, o VaK). Množství zálivkové vody je nutné
prokázat měřením.
Podružný vodoměr
Měření proteklého objemu vody na závlahu musí být prováděno stanoveným
měřidlem – podružným vodoměrem (tzv. zálivkovým vodoměrem), pro který
platí stejná pravidla jako pro hlavní fakturační vodoměr na vodovodní přípojce.
Množství vody odvedené do kanalizace je vypočteno jako rozdíl mezi množstvím
vody zjištěném odečtem hlavního (fakturačního) vodoměru a množstvím vody
zjištěném odečtem podružného vodoměru.
Podružný vodoměr si pořizuje vždy na vlastní náklady odběratel, nutno nechat
osadit odbornou firmou (např. instalatér, Středočeské vodárny aj.), souběžně
s tím je nutno podat na OÚ Holubice žádost o snížení stočného podle § 19
odst. 7 zákona o VaK (žádost bude k vyzvednutí v kanceláři OÚ a to nejpozději
do 31. 5. 2016. Na základě žádosti bude vodoměr zaplombován a pravidelně
ročně bude proveden odečet tohoto vodoměru. Pokud nebude plomba porušena
a množství vody bude vyšší jak 30 m3/rok, bude při výpočtu platby za stočné
sleva započtena.
Pokud již máte zálivkový vodoměr, je nutné podat onu žádost o snížení
stočného na OÚ Holubice, poté, pokud bude vše správně, bude zaplombováno
a odečítáno.

Jarní úklid v obci / Informace z obce
Sběr bioodpadu v obci Holubice – Kozinec
Možnosti při likvidaci bioodpadu:
1. Sběr Bioodpadu přímo z domácností - hnědé popelnice
- Svoz 1x za 14 dní každý sudý pátek v období od 1. dubna do 30. listopadu
z nádoby, kterou budete mít přímo doma. Nádobu lze zapůjčit na OÚ Holubice.
Cena za svoz:
- 147,- Kč vč. DPH za měsíční svoz nádoby o objemu 240 l
- 116,- Kč vč. DPH za měsíční svoz nádoby o objemu 120 l
2. Využitím červených kontejnerů, které budou přistaveny v obci na třech
stanovištích:
		
- eurocesta Holubí háj
		
- polní cesta Holubice/Kozinec
		
- u rybníka v Holubicích
- Svoz bude zajištěn v termínu od 1. dubna do 30. listopadu.
- Tento druh likvidace bioodpadu je zcela BEZPLATNÝ.
- Kontejnery budou na stanovištích umístěny nepřetržitě a jejich svoz bude
zajištěn dle potřeby firmou BROMIL.
Co patří:
Co nepatří:
		

Rostlinný odpad ze zahrady (listí, tráva, plevel, větve)
Maso, kosti, uhynulá zvířata, olej z potravin, tekuté a silně
mastné potraviny, obaly od potravin – sklo, plast, kov

Na OÚ Holubice jsou od ledna 2016 vybírány tyto poplatky
pro rok 2016:
1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu dle OZV:
• 650,- Kč za fyzickou osobu hlášenou v obci
• 650,- Kč za fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu sloužící k rekreaci a
není hlášena k pobytu
• 1.200,- Kč za fyzickou osobu, která podniká v obci Holubice-Kozinec
Poplatek je splatný bez vyměření vždy do 15. února každého roku. Na známky
z předchozího roku je odpad svážen do konce února následujícího roku.
2. Místní poplatek ze psů dle OZV:
• 100,- Kč za 1. psa a 150,- Kč za každého dalšího psa
Poplatek je splatný nejpozději do 31. 5. příslušného roku.
3. Místní poplatek za užívání veřejného prostranství dle OZV č. 2/2003:
• 1.200,- Kč za vozidla do 3,5 t a 2.400,- Kč za vozidla nad 3,5 t
Poplatek je splatný dnem splnění oznamovací povinnosti.
4. Stočné:
• 22,- Kč / 1 m3
V domě, kde je pouze obecní vodovod, je spotřeba určena vodné = stočné.
Tam, kde je více zdrojů a nelze změřit množství odebrané vody, je určeno stočné
dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Čas plnění je odečítací období, tj. jedno pololetí, OÚ rozesílá faktury.
Výše uvedené poplatky je možno uhradit v pokladně OÚ Holubice (platební kartou
nebo v hotovosti) v úřední hodiny:
ÚT
8:00 - 11:30, 12:00 - 18:00
ČT
8:00 - 11:30, 12:00 - 16:00
Nebo na účet obce: 9924111/0100, KB a.s. (jako VS uveďte č. p. domu a do zprávy
pro příjemce uveďte, o jaký poplatek se jedná a Vaše příjmení)
Svoz velkoobjem. odpadu
Kdy:
11. 3. – 14. 3. 2016
Kde:
Holubice u rybníka; Holubí háj - eurocesta; Kozinec u pohostinství
Co do svozu nepatří: zemina, stavební sutě, nebezpečné odpady, TV a PC.
Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat zdarma velkoobjemový odpad do přistavených kontejnerů.
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Jarně-letní bazárek oblečení
a potřeb pro děti
První dubnovou sobotu proběhne
tradiční Bazárek oblečení a potřeb
pro děti. Přijďte prodat to, co už vaše
děti nepotřebují a nakoupit věci nové.
Přinést můžete jarní a letní oblečení
(nenoste prosím typicky zimní věci,
nebudou nabízeny k prodeji), obuv,
hračky a jiné potřeby pro děti, těhotenské oblečení apod. Největší zájem bývá
o věci pro předškoláky a školáky.
Výkup budeprobíhat 1. 4. 2016
od 19:00 do 20:30 hod. v KD Holubice,
prodej bude v sobotu 2. 4. 2016 od 9:30
do 15:00 hod. tamtéž. Po minulých
zkušenostech prosíme, abyste vše
opravdu dobře označili, aby lístky
nespadly, a zároveň upozorňujeme,
že neneseme zodpovědnost za prodávané zboží. Maximální počet na jednoho
prodávajícího je 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, potřeby
do školy apod.
Více info na lucie.benes@gmail.com.
Na všechny se moc těšíme,
Lucie Benešová
Svoz nebezpečných složek
komunálního odpadu
Kdy:

12. 3. 2016, 9:30 - 11:30

Kde:

9:30 - 10:30 Kozinec,
před hospodou
10:35 - 11:30 Holubice, 		
před autobus. zastávkou

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, PC, 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.
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Ze školních lavic

Jezdíme na plavání
do Slaného

Lyžníci a snowboarďáci

Zápis do 1. třídy

Druhé pololetí letošního školního roku
jsme v mateřské škole zahájili výukou
plavání. Každou středu v dopoledních
hodinách budeme až do června odjíždět
do bazénu do Slaného a zase zpět
do školky. Prozatím mají naši předškoláci za sebou první výukovou hodinu,
kdy byli hodnými lektorkami Plavecké
školičky Medúza rozřazeni do družstev,
zacachtali si jako lachtánci nebo
zaskákali jako žabky. Poté příjemně
unaveni a nadšeni z programu usínali
cestou domů v autobuse.
Ty tam jsou časy, kdy dnes již dospělí
plavci měli celé své dětství spojené
s hrůzou z plaveckých kurzů, neboť
zažívali téměř spartánské pojetí výuky s tyčí a potápěním do hloubky.

Druhý lednový týden skupina 21 žáků,
především z 3. a 4. třídy naší základní
školy, absolvovala zimní školu v přírodě
v Herlíkovicích.

V pondělí 18. ledna a v úterý 19. ledna
2016 proběhl na Základní škole Tursko
zápis do 1. třídy. Probíhal v odpoledních
hodinách na pobočce školy v Holubicích. K zápisu se dostavilo celkem 64
dětí v doprovodu rodičů.

V současnosti se děti seznamují
s vodou jen zlehka a pomalu. Zábavnou
a pestrou formou s mnoha herními
prvky se seznamují s vlastnostmi vody,
otužováním i s různými nadlehčovacími pomůckami umožňujícími pohyb
ve vodě. Pokročilejší děti se potom učí
základním plaveckým dovednostem
- splývání, lovení předmětů, správné
technice plaveckých způsobů „prsa“
nebo „znak“ až po plavání bez nadlehčování. Do bazénu si tudíž jezdíme
nejen hrát a dovádět, ale jistě se
z řady neplavců stanou plavci či
dokonce zdatní sportovci. Ze slečen se
pak mohou stát i akvabely.
Plavecká škola Medúza nabízí kurzy
od batolat pro plavce i neplavce bez
omezení věku. Kurzy probíhají zpravidla dopoledne v bazénech při akvaparku
ve Slaném nebo v Kladně, odpolední
kurzy a zájmové kroužky pak pouze v
Kladně.
Být plavcem je důležité nejen pro
radost, ale udržet se nad vodou mnohdy
představuje otázku přežití či utonutí,
a to nejen ve vodě, ale i v životě ;)
Mgr. Eva Bělíková,
ředitelka MŠ

Pro děti byl připraven bohatý program,
jehož stěžejní součástí bylo lyžování či
snowboard. Počasí nám přálo a mohli
jsme plně využívat všechny sjezdovky, které přilehlý areál nabízí. Děti se
snažily a během celého týdne udělaly
velký kus práce. Na závěr nechyběl
ani tradiční slalomářský závod. Nutno
zmínit obrovský úspěch nejmladší
členky naší výpravy, Kristýnky Ďuricové
(1.C), která v kategorii děvčat vyhrála.
Čas byl i na odpočinek a zábavu.
Třetí den bývá kritický, proto jsme se
tento den věnovali i méně náročným
sněhovým radovánkám a vyměnili lyže
a prkna za lopaty a boby. Další aktivitou byla stavba iglú, kterou si vyzkoušeli
starší chlapci.
Každý večer děti plnily různé soutěžní
úkoly, z nichž většina byla věnována
pohádkové tématice. Ani oblíbené hry
nezůstaly v zapomnění. S blížícím se
časem večerky se všichni už těšili do
postele, aby mohli načerpat síly na další
den.
Domu se všichni vrátili bohatší
o spoustu zážitků, na které budou
dlouho vzpomínat. A již teď se můžeme
těšit na školu v přírodě v příštím roce.
Mgr. Kateřina Veverková

Děti předvedly své dovednosti v oblasti
matematiky, grafomotoriky a mluvního
projevu. Za odměnu si odnesly pexeso,
puzzle, osvědčení o zápisu a desatero
pro prvňáčky a jejich rodiče. Informační schůzka pro rodiče budoucích
prvňáčků proběhne ve škole v Holubicích ve čtvrtek 23. června od 17:00 hod.
Rodiče zde obdrží informace o rozdělení dětí do tříd, seznam pomůcek
do 1. třídy a seznámí se se svými
budoucími třídními učiteli.
Mgr. Renata Vařechová,
ředitelka školy
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Kulturní dění v obci
Pozvánka na

BABINEC
ý
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10. výročí
15. 4. 2016 od 17:00 v KD Holubice
		

Program:

Talkshow Zuzany Bubílkové a Jiřího Koběrského
promítání fotografií všech účastnic za uplynulých 10 let
Travesti show
22:00 - vyvrcholení večera

na á
a
v
z
Zu ílko
b
Bu

K tanci a poslechu zahraje HUDBA HOVORKA
Drobné pohoštění zajištěno.
Vstupenky lze zakoupit na podatelně obecního úřadu od 1. 4. 2016.
Vstupné 100,- Kč.

Zveme vás všechny na pochod obcí v maskách zvaný od pradávna

BAKUS
27. 2. 2016 od 13:00 hod.
Sraz všech masek je před budovou Obecního úřadu v Holubicích.
Pro všechny návštěvníky budou připraveny sladké koblížky.
Průvod bude zakončen vepřovými hody v kulturním domě.
Budou vyhlášeny tři nejhezčí dětské masky a tři nejhezčí masky dospělých.
Na dětské vítěze čekají dorty, pro dospěláky jsou připraveny
tři vstupenky na koncert Petry Janů.
Akce probíhá za podpory obce Holubice – Kozinec
a místních spolků.
Všem moc děkujeme a těšíme se na vaši účast.
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Kronika vypráví

(pokračování z minulého čísla)

Každý účitel bude povinnen pole ono co dar ošetřovati , aby měla památka
dlouhého trvání , pole ono jak známo jest v takovém položení , že musí být
bedlivě k tomu přihlíženo, by buďto jarní sněhové aneb pak lijákové vody
škodu na něm neučinili , dřívější co první zdejší učitel pan Václav Urban
pole to v znamenitém pořádku zde udržel a rok od roku zveleboval .
Po příchodu učitele pana V. Urbana , kterýž k vylepšení svého postavení
roku 1879 do Středokluk převezen byl , přišel sem co prozatímní učitel z
Nenačovic pan Fr. Jos. Pelz (byl pak později co definitivně sem dosazen),
který se o ono pole docela nic nestaral a když byl dne 21. července 1881
od obecního úřadu písemně napomenut a požádán , aby nájemci pole
toho Tomáši Varhaníkovi nařídil , aby opravil stoky vodní tedy na místo
nařízení sháněl se po dedikační listině a stalo se skutečně , že dne 25., 26. a
27. července , když byly ohromné lijáky, pole ono strašnou škodu přívalem
utrpělo, čemuž se mohlo předejíti , kdyby byl poslechl radu od obecního
úřadu, nyní má na tři roky najaté pole ono rolník Fr. Straka, který velkou
péči opravě věnoval a do pořádku zase uvedl .
Vzhledem k dobročinným skutkům, které rodina Kytlova k zdejší obci
svým velkomyslným podporováním prokázala, stalo se ve schůzi výboru
dne 13. listopadu 1867 usnesení , aby se po Janu Kytlovi udělilo čestné
občanství a aby se dal zhotoviti diplom čestného občana a ku sdělení
usnesení toho a odevzdání diplomu zvoleno hned komité a sice pan Josef
Halík co starosta, pak pan Jan Mára a pan Sal Heler. Místo, na kterém
škola stojí , darovali jsme co jednotlivci , jak toho důkaz protokol ze dne
30. září 1867, jenž jest uložen při kmenovém jmění obce .
Co první učitel zde byl zvolen dne 17. května 1868 pan Václav Urban
toho času podučitel v Račiněvsi , rodák z Nemeslovic. Přistěhoval se
sem dne 6. srpna 1868 a počal již hned dne 17. srpna vyučovati , dříve

Kronika vypráví
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ještě než škola vysvěcena byla a sice hlavně za tím účelem by děti k
slavnosti připravil . Zde po 11 roků k užší spokojenosti jak občanstva , tak
i svěřené mu mládeže , a byl nejen od občanů nýbrž i od dítek milován ,
čehož důkaz, že když odtud dne 28. srpna 1879 do Středokluk na čisto
odcházel , byl od všech školních dítek až k Fuseovic (Kozákovic) zahradě
doprovázen , kdy se s ním s pláčem rozloučili . Zároveň byl doprovázen
pisatelem tohoto - Janem Procházkou - toho času obecním starostou a
panem Václavem Halinkem a mnoha dalšími občany. Když se sem pan
Urban přistěhoval , dělala obec k jeho poctě hostinu, která se ve školní
budově odbývala a znamenitá zábava až do rána trvala . Až posavaď se na
něho vzpomíná při rozličných příležitostech a říká se: škoda pana učitele
Urbana . Co druhý učitel sem byl dosazen pan František Josef Pelz, který
počal dne 1. září 1879 poprvé vyučovati .
Dodatek z 20. 9. 1885 – bylo by nedůstojno knihy této bych měl znamenati pravé vlastnosti učitele toho, podotýkám pouze , že to byl sužovatel
občanstva , rodičů a zvláště školních dětí , na kterých se jestli měl nějakou
mrzutost s rodiči (ku kteréž vždy svou hrdou a rýpavou povahou sám
vždy příčinu zavdal) ve škole pak bez příčiny mstil tak , že musel obecní
starosta J. Procházka pomoci rodičů všech možných zákonitých prostředků se chopiti až konečně po tříletém namáhání byl rozhodnutím okresní
školní rady v Smíchově dne 24. srpna 1885 úřadem svého dnem 31. 8.
1885 oproštěn a na jeho místo pan František Procházka učitel z Hostivice
prozatímně dosazen . Pelz byl též zase do Hostivice prozatímně dán .
V dalším vydání Našich novin se dočtete o počtu žáků a rozšiřování školy.

Zpracovala AJ
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Kulturní dění v obci

Datum 		

Akce 				

Kde				

Kdy		

Pořádá

27.2.2016
19.3.2016
15.4.2016
30.4.2016
30.4.2016
4.6.2016
28.5.2016
2.7.2016
5.7.2016
23. 7. 2016
13.8.2016
27.8.2016
24.9.2016
22.10.2016
29.10.2016
21.11.2016
2.12.2016
10.12.2016
1.1.2017

Bakus 			
Šibřinky 			
Babinec 			
Vítání občánků 			
Pálení čarodějnic 		
Dětský den 			
Staročeská pouť 		
TYP 				
Sportovní den			
Petra Janů			
Festival				
TYP				
Pohádkový les			
Vítání občánků			
Halloween 			
Setkání s důchodci 		
Mikulášská besídka 		
Rozsvícení stromečku 		
Ohňostroj			

KD Holubice 			
KD Holubice 			
KD Holubice 			
OÚ Holubice 			
Hřiště Kozinec			
Hřiště Kozinec			
Letní parket Holubice		
Letní parket Holubice 		
Letní parket Holubice 		
Letní parket Holubice		
Letní parket Holubice 		
Letní parket Holubice 		
U hřiště Kozinec		
OÚ Holubice			
Hřiště Kozinec 			
OÚ Holubice			
OÚ Holubice			
OÚ Holubice			
OÚ Holubice			

13:00		
20:00		
17:00		
14:00		
17:00		
13:00		
15:00		
20:00		
13:00		
20:00		
14:00		
20:00		
13:00		
14:00		
16:00		
16:00		
16:00		
14:00		
17:00		

Obec Holubice
Sokol Holubice
ObecKozinec
Obec Holubice
SDH Kozinec
SDH Kozinec
Sokol Holubice
Sokol Holubice
Sokol Holubice
Sokol Holubice
Obec Holubice
Sokol Holubice
Obec Holubice
Obec Holubice
SDH Kozinec
Obec Holubice
Obec Holubice
Obec Holubice
Obec Holubice

TJ Sokol Holubice pořádá

19. 3.od2016
20:00 hod.

v kulturním domě
maškarní ples

Šibřinky
Tři nejlepší masky budou oceněny vstupenkami na koncert Petry Janů,
který se uskuteční 23. 7. 2016
v Holubicích.
K tanci a poslechu bude hrát kapela A-CLUB, vstupné 100,- Kč.

Informace z obce
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OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE LIBČICE NAD VLTAVOU

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
Nabízíme:
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::
:::::::::::::�
::::�:::::::::::::::��:�:�:�:::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::���::�:�:�:
:::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::

Požadavky:
::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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tel. 725 475 490
email: pvz.tisk@pcr.cz

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!
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