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27. 2. 2016 se konal v obci další Bakus,
tradiční průvod masek obcí.
Nechyběl povoz plný vtipných hesel tažený traktorem, ani hudební doprovod,
ten byl tentokrát v podání dvou harmonikářů.
I letos se bylo na co dívat, sousedé si
dali na přípravě záležet, v průvodu se
ukázala spousta nápaditých masek. Letos patřila k nejlepším maskám skupinka z Alenky v říši divů – Srdcová královna, Kloboučník, Stayne, Bílá královna,
Šklíba a samotná Alenka.
Z tradičních masek nechyběly selky,
král, medvěd, mušketýři, kat, žebrák a
pašík.
Z novodobých se zúčastnil Ferda mravenec, Marfuška z Mrazíka, Simpsonovi, čarodějnice a mnoho dalších.
Tři nejlepší masky byly vyhlášeny v kulturním domě paní starostkou a odměněny dortem.
Následovalo hodování a tancování
do pozdních odpoledních hodin.
Tak zase příští rok! 		

Bakus - Alenka v říši divů

Bakus - indiánka a šelma

AJ

Pátek plný tajemna

Travesti skupina Alfa Roštěnky
navštívila Babinec

Jeden podvečer v roce jsou Holubice
i Kozinec bez žen. Ulicemi se plíží řady
smutných mužů, kteří marně vyhlížejí
své drahé polovičky, milé, známé a kamarádky. Jak si vysvětlit tento tajemný
jev?
Jednoduše, jeden z dubnových pátků je
totiž vyhrazen pouze ženám a dívkám.
Je to již proslulý Babinec, který se konal
v Kulturním domě v Holubicích. Úderem
17. hodiny se sálem rozezněly klávesy
pana Hovorky a přítomné dámy měly
připraveny bohaté občerstvení včetně
welcome drinku – šampaňského s jahodami.
... pokračování na str. 8

Skvělá Lucka Bílá s písní Jsem
to já

Dalším hostem letošního Babince
byla Zuzana Bubílková
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Informace z obce

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 31. 5. 2016 od
18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ.
Další vydání Našich novin najdete
ve schránce začátkem července.
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 březnu oslavili narozeniny:
Doubek Ladislav, 84 let
Křtěnová Věra, 81 let
Strakatá Zděna, 70 let
Šestáková Zuzana, 75 let
Toušová Hana, 75 let
V dubnu oslavili narozeniny:
Čukan Albert, 81 let
Fassmann Antonín, 70 let
Vodolan Karel, 75 let
Vocílková Ilona, 85 let
Šulc Antonín, 70 let

Knihovna - připomenutí - změna
Obecní knihovna žádá čtenáře, kteří
mají doma delší dobu vypůjčené knihy,
aby je co nejdříve vrátili.
Za opožděné vrácení nebudete platit
žádnou pokutu. Knihy přineste buď
přímo do knihovny - každé pondělí
od 14:00 do 18:00 hodin, nebo čtvrtek
od 15:00 do 17:00 hodin. Pokud Vám
otevírací doba knihovny nevyhovuje,
vraťte knihy do podatelny obecního
úřadu v úředních hodinách.
Obecní knihovna bude v době od
25. května do 2. června 2016
uzavřena z důvodu dovolené.
Věra Bittnerová

Přijměte pozvání na dobrou kávu
a

4. POSEZENÍ
SE STAROSTKOU,
které proběhne ve čtvrtek 12. května
od 17.00 hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu Holubice.
Máte jedinečnou příležitost zeptat se
starostky Evy Ježkové na vše, co
Vás zajímá či co Vás trápí, a to trochu
jinak, než bývá zvykem například při
veřejných zasedáních - při sousedském posezení a nad šálkem kávy.
K vedení obce se dostává řada nejrůznějších dotazů k životu a dění v obci.
Jde často o opakující se otázky, které
se povětšinou dotýkají více lidí, více
obyvatel Holubic a Kozince. Není dost
dobře možné na každý dotaz individuálně odpovídat nebo vše opakovaně
popisovat v Našich novinách.
Proto bych ráda prostřednictvím
neformálního posezení odpověděla na
všechny Vaše dotazy a to co nejpřesněji, osobně a dle aktuální situace.
Uvítám i Vaši pomocnou ruku, názory,
rady či kontakty. Budu velmi ráda,
když mé pozvání přijmete a když se
nám společně podaří nalézt odpovědi
na všechny Vaše otázky a cesty
k řešení všech Vašich problémů.

MUDr. Šmatová - změna
Ordinační hodiny
od 4. 7. do 30. 8. 2016:
Pondělí:
Středa:		
Pátek:		

8:00 - 11:00
8:00 - 11:00
8:00 - 11:00

Nebude pravidelná ordinace v úterý a
ve čtvrtek.
Další hodiny po skončení ordinačních
hodin, i v jiné dny, podle individuální
domluvy.
Telefon: 605 169 224, e- mail: vlasta.
masopustova@gmail.com
Nadále prosím ev. využívejte, že po
sms nebo e-mailové domluvě zasílám výpisy z karet a další potvrzení
elektronicky nebo po domluvě mohu
předat toto a další včetně receptů
v Holubicích, Tuchoměřicích nebo
kdykoli i večer na Tursku. Děkuji za
pochopení.
Zástupy pro nemocné mimo uvedené
ordinační hodiny: MUDr. Vlasta Hlavová, Nová 767, Velké Přílepy:
úterý:		
8:00 - 12:00
středa:		
13:00 - 16:00
čtvrtek:		
8:00 - 12:00
MUDr. Jiří Matoušek, Jana Kašpara
1069/1, Praha 6 , úterý: 7:00-12:00,
středa:		
10:00 - 15:0
čtvrtek:		
7:00 - 13:00

Ohlédnutí za aprílovým Bazárkem oblečení a potřeb pro děti
V sobotu 2. dubna bylo v našem kulturním domě zase pořádně rušno a v okolí
jste mohli potkat větší množství (převážně) žen a dívek, než je obvyklé. Konal
se tradiční jarní Bazárek potřeb a oblečení pro děti. Opět bylo z čeho vybírat a
většina odcházela s plnými taškami a snad i s dobrým pocitem z toho, že ulovila
nějaké ty zajímavé kousky za symbolické ceny a potkala se s kamarády, se kterými
mohla 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 poskytly příspěvek SDH Kozinec, kteří jej použijí
na akce pro děti, které pravidelně pořádají.
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 podzimní, který proběhne někdy v září, termín včas oznámíme.
Lucie Benešová

Rozhovor s Mgr. Lucia Mattielo
tak podobně.
Takže studovat jsem vlastně začala ze
zvědavosti.

Paní Mgr. Lucia Mattiello

Již jsme Vás v Našich novinách
informovali o nálezu pozůstatků
knovízské kultury a slíbili jsme, že se
k tomuto tématu vrátíme.
Požádali jsme o rozhovor paní Mgr.
Lucii Mattiello z Ústavu archeologické památkové péče středních
Čech, která má naši lokalitu ve své
působnosti.
Můžete našim čtenářům prozradit
něco o sobě a své práci?
Jmenuji se Lucia Mattiello (to podivné
jméno mám po italském tatínkovi),
bydlím v Úholičkách a pracuji jako
archeoložka pro Ústav archeologické
památkové péče středních Čech. Mojí
prací je objíždění staveb v severní
části Prahy západ a nyní částečně i
v Praze východ, kde dohlížím na to, zda
při stavební činnosti nedošlo k narušení
archeologických objektů a situací.
Docela často se stává, že skutečně
takovéto narušení zjistím. K nelibosti
investorů musí být pak stavba přerušena do doby, než provedeme průzkum
a dokumentaci oněch objektů. Nálezy se
pak musí zpracovat, tj. určit jejich stáří,
zjistit co znamenají, odkud pocházejí
a podobně. Pak musím napsat nálezovou zprávu a výsledky výzkumů pokud
možno odborně i populárně publikovat.
Můžete našim čtenářům prozradit,
jak jste se dostala k archeologii a co
zajímavého jste objevila?
Byl to sen od dětství. Někdy ve 4.-5.
třídě jsme se skauty měli domluvenou
exkursi v „zámečku“ na Hanspaulce,
kde tehdy měli pracoviště archeologové
Muzea hlavního města Prahy. Nepamatuji si již, který z archeologů nás tam
provázel, ale vyprávěl o vykopávání
koster a odkrývání starých zapomenutých tajemství tak poutavě, že mě ovlivnil
na celý život. Chtěla jsem také přijít
na kloub různým záhadám, zjistit co jsou
ty zajímavé kopečky u nás na chalupě a

Opravdu výjimečným nálezem jsou
pozůstatky chaty (domu) z období
řivnáčské kultury (3000-2800 př. n. l.)
zjištěné na polykulturním sídlišti
v Tuchoměřicích. Takovýchto domů se
v Čechách již nalezlo více. Naprosto
ojedinělé je ale to, že na podlaze domu
leželo šest lidských koster ve zvláštních, dalo by se říci rituálních, polohách.
Dva jedinci leželi křížem přes sebe
uprostřed chaty, další dva v severovýchodním rohu chaty. V jižní části ležel
obrovský běhoun (opracovaný kámen,
na kterém se mlelo obilí) s keramickou
nádobou a skutečně působil jako nějaký
oltář. Kostry se nyní zpracovávají, dělají
se analýzy DNA, bude se zkoumat
jejich příbuznost a musí se ještě udělat
mnoho dalších analýz. Jestli nám to
ale napoví, jaké drama se v tom domě
odehrálo před téměř 5000 lety, to si
netroufám říci.
Co myslíte, že se tam mohlo odehrát?
Čtyři jedinci byli ještě malé děti, pak
tam byla jedna dospívající dívka,
která ležela uprostřed chaty do kříže
s dospělým mužem. Nálezová situace
ukazuje, že sem byli uloženi nebo zde
zemřeli náhle, v jednom okamžiku.
Tj. nešlo o postupné přidávání nebožtíků do staršího hrobu. Uložil je takto do
kříže někdo záměrně? Šlo o oběť, kterou
ti lidé museli podstoupit, aby zachránili
svoji vesnici před morem, neúrodou či
jinou katastrofou? Byli otráveni? Nebo
byli nemocní? Nebo je někdo v tom
domě zavřel za trest a oni tam pak
čekali tiše na smrt. Křížové uložení
mohlo vzniknout i tak, že se původně
v sedě objímali a po smrti takto přepadli
přes sebe. Máme desítky interpretací.
Odborníci z jiných oborů nám možná
pomohou s jejich upřesněním. Fantazie
pracuje, ale opravdu zatím nevím …
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ště z období kultury knovízské.
Minimálně 45 zpopelněných jedinců
tu odpočívalo 3000 až 3100 let.
Jejich popel byl po kremaci uložen
do velkých keramických nádob, které
byly i s milodary mělce zakopány do
země. Některé urny byly zakopány tak
mělce, že byly dávno rozorány, z jiných
jsme zachytili alespoň dna a asi 30 uren
se dalo rekonstruovat celých.
V nepoškozených urnách byly nalezeny
bronzové jehlice, břitvy, různé ozdoby,
zlatá spirálka, ale hlavně - skleněné
korálky. To je v tomto období opravdu
rarita. Ze všech českých výzkumů
bylo do té doby známo asi 8 korálků,
v Tuchoměřicích jsme jich najednou
měli 55. Vyrábět sklo ve střední Evropě
tehdy neuměli, takže bylo jasné, že
muselo být odněkud dovezeno.
Po chemickém rozboru skla na VŠCHT
se ukázalo, že korálky byly vyrobeny
v lokalitě Frattesina v severní Itálii.
Prokázali jsme tedy kontakty - obchodní
vztahy mezi severní Itálií a Tuchoměřicemi v 11.-10. století před naším
letopočtem. Pár let po nálezu v Tuchoměřicích jsem našla další dva podobné
a stejně datované skleněné korálky
i v Noutonicích. Vás bude určitě zajímat,
že poté nalezli kolegové stejný druh
i tady v Holubicích. Tyto lokality byly tedy
celkem důležitými sídlišti na významné
obchodní stezce táhnoucí se ze severní
Itálie zřejmě dále k severu.

Pohled na výzkum v trase vodovodu v lokalitě „za humny

Podařil se Vám objevit z Vašeho hlediska „opravdový klenot“?
Pokud máte na mysli zlato, tak ano –
opět v Tuchoměřicích. Jako milodar
v žárovém hrobě kultury knovízské.
Větším klenotem než zlato pro nás ale
byly předměty, které nám prozradily
zajímavé informace.
Začnu od začátku: V severním svahu
nad Únětickým potokem jsem při
dohledu na stavbě silnice pro nové
rodinné domy objevila žárové pohřebi-

... pokračování na str. 4
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Když jsme u toho obchodování, chci
zmínit další nález. Když se v roce 2011
stavěl vodovod z Holubic do Svrkyně,
narazili jsme na kostrové hroby únětické
kultury (2000 př. n. l.). Prozkoumali jsme
jeden mužský a jeden ženský hrob.
V mužském byla jako milodar uložena
bronzová dýka a jehlice.
Na lebce v oblasti čela ležel obrovský
jantarový korál, jako by byl původně
našit na nějaké čapce nebo čelence
(textil se samozřejmě nedochoval).
Také v ženském hrobě bylo nalezeno
množství jantarových korálků okolo
hrdla, čili před zpuchřením šňůry
tvořily náhrdelník. Tyto únětické hroby
s jantarem nejsou ve Svrkyni ojedinělé. Již na začátku 20. století tu bylo
prozkoumáno 41 hrobů, další 3 v roce
1989. Také v okolních vsích (Číčovice,
Holubice, Horoměřice, Kamýk, Minice,
Noutonice, Únětice, Velké Přílepy) se
od 19. století našlo v hrobech kultury
únětické stovky jantarových korálů.
Svědčí to opět o nesmírném bohatství
zdejšího
regionu
a
čilém
obchodním ruchu. Podle některých
teorií tudy obchodníci s jantarem od
Baltského moře nejenom procházeli, ale dokonce sem vozili surovinu
do místních dílen, odkud se zpracovaný
prodával do okolních oblastí.
V našich podmínkách není Vaše
činnost jistě akčním bádáním typu
Indiana Jonese z dílny Stevena Spielberga. Nebo se mýlím?
Spíš jezdím po stavbách a „lezu
na nervy“ stavebníkům a investorům,
kterým zdržuji stavbu a zvyšuji náklady.
Když jim potom ale vyprávím příběh lidí
žijících na onom místě, který by bez
našeho výzkumu úplně zmizel, většinou
mě vezmou na milost. Přeji si výzkum
v klidu v terénu, kdy bych mohla déle
pobýt u svých nálezů a neřešit smlouvy,
nehádat se a nespěchat někam jinam.
Naše obec je archeologickým
„rájem“. Jaké povinnosti z této skutečnosti vyplývají pro naše občany,
případně pro nové stavebníky?
Je to skutečně „archeologický ráj“.
Občané jsou ze zákona povinni ohlásit
zahájení stavebních prací. Mohou se
obrátit na jakoukoli instituci s oprávněním pro provádění archeologických
výzkumů. Ve zdejším regionu je praxe
většinou taková, že pokud to jsou fyzické

Rozhovor měsíce
osoby, které si staví rodinný domek
(bazén, jezírko, pergolu) pro svou
potřebu a nehodlají jej dále prodávat
za účelem zisku, pak se obracejí
na kolegy ve Středočeském muzeu
v Roztokách u Prahy. Pokud staví
stavbu pro podnikatelské účely, obracejí
se na nás, tj. Ústav archeologické
památkové péče středních Čech, Nad
Olšinami 448/3, Praha 10.
Jaké jsou sankce za nedodržení ohlašovací povinnosti?
Nesplněním
ohlašovací
povinnosti podle § 22, odstavec 2 zákona č.
20/1987 Sb. právnické a fyzické osoby
při výkonu svého podnikání riskují, že
jejich počínání bude hodnoceno podle
§ 35, odstavec 2, písmeno f) památkového zákona v platném znění, kdy
krajský úřad může uložit pokutu až do
výše 500 000 Kč. Podle § 39, odstavec
2, písmeno g) může být fyzická osoba
za přestupek proti § 22, odstavec 2 a
§ 23, odstavec 2 pokutována krajským
úřadem až do výše 50 000 Kč. Pokud
ale zjistíme narušení již v průběhu
stavby, můžeme požadovat její zastavení, takže to není jenom o pokutách…
Jaký je další osud archeologických
nálezů?
Putují do depozitáře, odkud jsou pak vybírány do expozic a na různé výstavy.
Snažím se nalezené „poklady“ ukázat,
takže zajímavé nálezy z Holubic nebo
z hrobů ze Svrkyně a Tuchoměřic jsou
v sezoně k vidění na Nižboře na naší
výstavě „Dobrodružství s bagrem za
zády aneb 20 let Ústavu archeologické
památkové péče středních Čech“.
A teď otázka pro ty, kteří se o archeologii zajímají. Co je nutné splnit či
udělat, aby člověk mohl být archeologem - profesionálem?
Vystudovat archeologii na vysoké škole
a doufat, že seženete práci v oboru. Já
vystudovala obor archeologie pravěká
a raně středověká na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy, ale dnes také
můžete studovat v Brně, Plzni, Hradci
Králové, Opavě …
Probíhá nyní nějaký výzkum v Holubicích?
V současnosti pokračuje výzkum
v poloze „za humny“. To je poloha
opravdu výjimečná a archeologicky
bohatá, dokonce i na holubické poměry.
Rovná plošina vyvyšující se nad
údolím Holubického potoka byla hojně
osídlena již před 7000 lety a lidé se

sem vraceli bydlet ještě mnohokrát. Pan
Miller, majitel pozemků a investor, si
s humorem sobě vlastním posteskl,
proč tedy musel žádat o vynětí
z půdního fondu, když se tu bydlí
odedávna (smích). Domnívám se, že
tato poloha byla dokonce ohrazena.
Díky tomu, že kraj terasy protnula rýha
pro vodovod (kanalizaci), mohli jsme
na hraně terasy zachytit tři žlábky v asi
2 m rozestupech. Ve žlábcích ještě byly
patrny stopy po kůlech, tj. dá se říci,
že jsme zde zachytili trojitou palisádu na
hraně terasy. Zda všechny tři palisády
fungovaly současně není jisté.
V pozdější době byl v místě palisád
nasypán val. Samozřejmě by bylo dobré
ověřit toto zjištění ještě na jiném místě.
Na samotném sídlišti jsme pak zachytili množství pozůstatků po obytných
domech, výrobních objektech, zásobních jamách a také množství žlábků
– opět pozůstatků po vnitřním hrazení.
Podle keramiky nalezené v objektech,
tyto objekty datujeme. Zjistili jsme hojné
osídlení již v neolitu (cca 5500-4400
př. n. l.) a to oběma hlavními kulturami
(kultura s lineární keramikou i kultura
s vypíchanou keramikou). Do období
kultury s vypíchanou keramikou (cca
4800-4400 př. n. l.) je datován i jeden
hrob.
Osídlení se sem vrátilo, i když méně
výrazně, i v neolitu. Dále pak v
době bronzové i halštatské. Nejvýraznější stopy osídlení pocházejí
z mladší doby bronzové (1200-1000 př.
n. l.). V některých zásobnících z tohoto
období byly objeveny pohřbené ostatky
lidí. Ideální by bylo, kdyby se mohla
celá plošina skrýt najednou, abychom
všechny objekty viděli v ploše, jako
vesnici s domy, dílnami a ohradami na
mapě. To by ale už bylo nad možnosti
investora. V rámci možností jsme na
plochách přímo ohrožených stavbou
prozkoumali maximum a tímto bych
panu Millerovi chtěla poděkovat za
součinnost a vstřícný přístup.
Děkujeme Vám za velmi zajímavý
rozhovor a přejeme hodně sil a elánu
ve Vaší práci.
V příštím vydání Našich novin se
k tomuto tématu vrátíme – máme pro
Vás informace o nalezených pozůstatcích bojovníka a lovce „Richarda“,
dle nálezů muže velmi významného
postavení…….Ne, více opravdu neprozradíme. Až příště…
AP

Informace z obce
Dne 23. 2. 2016 se uskutečnilo veřejné zasedání obecního zastupitelstva.
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Kontejnery na bioodpad

Zastupitelstvo obce schválilo:
- smlouvu o spolupráci při zabezpečení PO s obcí Tursko
Starostka obce seznámila zastupitele s obsahem smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany obci Tursko. Předmětem smlouvy bude zajištění ochrany občanů a
majetku jednotkou SDH Kozinec před požáry, při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.
- smlouvu o spolupráci při zabezpečení PO s obcí Lichoceves
Starostka obce seznámila zastupitele s obsahem smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany obci Lichoceves. Předmětem smlouvy bude zajištění ochrany
občanů a majetku jednotkou SDH Kozinec před požáry, při živelních pohromách a jiných
mimořádných událostech.
- smlouvu o dílo s městem Libčice nad Vltavou na zabezpečení výkonu pečovatelské služby
Starostka obce seznámila zastupitele s obsahem předložené smlouvy o dílo s městem
Libčice, kde se město Libčice zavazuje zajišťovat pečovatelskou službu pro občany obce
v období od 1. 1. do 31. 12. 2016.
- smlouvu o obstarání věci s paní Eugenií Sychrovskou
Starostka obce seznámila zastupitele s obsahem smlouvy, kde se paní Sychrovská
zavazuje zajistit řádnou péči o psa, který byl odchycen na katastru obce Holubice
– Kozinec.
- smlouvu o výpůjčce na budovu č. p. 67 se Základní školou Tursko
Na základě zveřejněného záměru o výpůjčce budovy č. p. 67 v k. ú. Holubice starostka
obce doporučuje zastupitelstvu uzavřít smlouvu o výpůjčce se Základní školou Tursko,
která bude bezplatně budovu užívat k sjednanému účelu. Škola v Holubicích je odloučeným pracovištěm ZŠ Tursko.
- kupní smlouvu se společností Prockert & Hynek, a.s.
Předsedající seznamuje zastupitele s obsahem kupní smlouvy. Předmětem smlouvy je
koupě vybudovaných, zkolaudovaných místních komunikací investorem na p. č. 57/1, 15
v k. ú. Kozinec.
- kupní smlouvu s panem Štěpánem Čurdou
Starostka seznámila zastupitele s obsahem kupní smlouvy na prodej jeřábu, který byl
využíván jednotkou SDH Kozinec.
- výjimku z ÚP obce manželům Vokurkovým
Ing. Kuchař seznámil zastupitele s žádostí manželů o povolení výjimky na p. č.
500/41 v k. ú. Kozinec z regulativ ÚP obce. Výjimka spočívá v tom, že minimální velikost parcely bude povolena na 781 m2 a vzdálenost štítu od ulice bude
3,70 m.
- vyhlášení záměru o prodeji obecního pozemku
Starostka informuje ZO o vyhlášení záměru prodeje obecního pozemku p. č. 64/80 v k.
ú. Holubice.
- žádost ZŠ Tursko o příspěvek na dopravu na výuku plavání
Ředitelka ZŠ Tursko předložila zastupitelstvu obce žádost o poskytnutí příspěvku na
dopravu na výuku plavání v Kralupech nad Vltavou.
- termín zápisu dětí do MŠ a kritéria přijetí pro rok 2016-2017
Ředitelka MŠ předložila ZO vypracovaná kritéria přijetí dětí do MŠ pro rok 2016/2017.
1. Kritérium přijetí dítěte do MŠ:
- Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. 9. do 31. 8. následujícího kalendářního roku.
- Doložení skutečnosti, že dítěti je Pedagogicko-psychologickou poradnou doporučen
odklad z docházky do ZŠ a trvalý pobyt dítěte v obci Holubice – Kozinec.
2. Kritérium přijetí dítěte do MŠ:
- Věk dítěte – rozhodující je datum narození dítěte (od nejstaršího po nejmladší).
- hospodářský výsledek MŠ – rozdělení hospodářského výsledku
Člen finančního výboru - Ondřej Šrámek - seznamuje zastupitele s účetní závěrkou
včetně výsledku hospodaření za rok 2015. Hospodaření za rok 2015 skončilo v přebytku
77.345,- Kč. Nevyčerpané prostředky z roku 2015 se rozdělí ve výši 38.672,50,- Kč do
rezervního fondu a zbylé prostředky ve výši 38.672,50,- Kč do fondu odměn.
- navýšení úplaty za předškolní vzdělávání pro rok 2016/2017
Zastupitelé obce projednali navýšení úplaty za předškolní vzdělávání pro rok 2016/2017
MŠ Holubice. Úplata nesmí přesáhnout 50 % skutečných neinvestičních nákladů, a proto
navrhujeme navýšení na 700,- Kč měsíčně.

Od dubna máme v obci opět kontejnery
na bioodpad. Jejich umístění je stejné
jako v loňském roce. Využijte proto této
příležitosti a zbavte se plevele, listí, větví
z prořezávání stromů, keřů a posekané
trávy. Je jistě důležité připomenout,
co do těchto nádob nepatří: maso,
kosti, uhynulá zvířata, olej z potravin,
tekuté a silně mastné potraviny, obaly
od potravin – sklo, plast, kov. Ani suť,
kameny a přebytečná hlína zde nemají
své místo. Kontejnery na bioodpad
budou jistě opět významným pomocníkem při údržbě našich zahrad.
AP

Na krajském úřadě proběhlo
další jedná k přeložce II/240
Ve čtvrtek 3. března se na středočeském krajském úřadě konala další
schůzka k chystané přeložce silnice
II/240, která má být propojením
dálnic D7 a D8. Schůzka, které se
mj. zúčastnili zástupci dotčených obcí
a zástupci krajského úřadu včetně
hejtmana Miloše Petery, se primárně
týkala další varianty napojení nové
silnice na D7 u Středokluk. Přítomní
zástupci Holubic zde znovu připomněli trvající nesouhlas obce i majitelů
dotčených pozemků s vedením trasy
mezi Kozincem a lesem Erz a zopakovali některé argumenty proti této trase
(nebyly zváženy jiné varianty, přiblížení tranzitní dopravy k zástavbě,
nesouhlas vlastníků, narušení biokoridorů, neexistence obchvatu Prahy,
vynucené zanesení trasy do územního
plánu obce, nesouhlas obce s již dříve
schváleným obchvatem Kralup, jehož
trasa jednoznačně předurčuje další
vedení silnice kolem Kozince).
Z reakcí přítomných zástupců krajského úřadu vyplynulo, že se se změnou
trasy nepočítá. Zastupitelstvo v
nejbližší době rozhodne o dalším
postupu obce k přípravě výstavby této
silnice, která v rozporu s původními
plány bude de facto suplovat chybějící
dálniční obchvat Prahy.
Petr Satrapa
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Ze školních lavic / Pozvánky na kulturní dění v obci

Velikonoční dílny

Pozvánka na koncert

V pondělí 21. 3. 2016 jsme ve škole
v Holubicích uspořádali pro všechny
žáky naší školy velikonoční dílny. Děti
vyráběly úžasné výrobky. Jednalo se o
pomlázky a různé velikonoční dekorace.
Děkuji všem učitelům i vychovatelům
za skvěle připravené dílny a úžasné
nápady.

PETRY
JANŮ
23. 7. 2016

Velikonoční jarmark

od 20:30 hod.
vstupné 250 Kč

Letní parket Holubice
		
Děkujeme rodičům žáků a příznivcům
naší školy za velice hojnou účast na
premiérovém Velikonočním jarmarku,
který naše škola pořádala v úterý 22. 3.
2016. Návštěvnost, stejně jako vybraná
částka, předčila naše nejoptimističtější
odhady.
Aktuálně hledáme vhodné využití
získaných prostředků. Celkem se
podařilo vybrat 9 582 Kč. O investici
Vás budeme určitě informovat.

Grafomotorický kurz při ZŠ
Tursko

Pozvánka na slavnostní

Vítání občánků
30. 4. 2016
od 14:00 hod.
v budově Obecního úřadu
Holubice
Těší se na Vás
starostka obce
Bc. Eva Ježková

Akce Sokola na Letním parketě
v Holubicích
11. 6. 2016
zábava Fernetový opar
začátek 19:00 hod
vstup 100,- Kč
2. 7. 2016
skupina Typ
vstupné 100,- Kč
5. 7. 2016
Dětský den, soutěže, vystoupení
klauna
začátek 13:00 hod.
27. 8. 2016
skupina Typ
vstupné 100,- Kč
začátek 20:00 hod.

Pod vedením paní učitelky Ireny
Klímové probíhá v naší škole kurz
grafomotoriky, který je určen žákům
1. ročníku. Děti díky speciálním
cvičením získávají potřebné návyky
pro správné a zdravé psaní.

Základní škola Tursko přijme
od 24. 8. 2016 kvalifikované učitele
pro 1. stupeň ZŠ a vychovatele
školní družiny na plný úvazek.
Nabídky s profesními životopisy
zasílejte na: reditel@zstursko.cz
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Bakus 2016

Čmelák vylétl letos brzo :).

Výherci dortu.

Družina mušketýrů se selkami.

S harmonikami se šlo jedna radost.

Duo slušivých culíků :).

Medvěd si našel oběť :)

Dorazil i klaun....

Pohodlnější způsob průvodu :)

Bílou paní chránila pirátka.
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Babinec 2016

... pokračování ze strany 1

Nebyl to jen tak obyčejný večer. Bylo
podáváno několikachodové menu.
Prvním chodem bylo vystoupení paní
Zuzany Bubílkové. Tato ikona politické
satiry opět nezklamala. Šarmem a humorem sobě vlastním přispěla k výborné atmosféře v sále.
Dalším chodem byly roštěnky. Ne, nebylo objednáno jídlo z Holubičky.
Do Holubic přijela travesti skupina Alfa
Roštěnky. Dámy této skupiny - Isabella, Peggy, Vanessa, Octavia a Hanny
- předvedly úžasnou a zábavnou show
s tancem a převleky. Hanka Zagorová, Petra Černocká, Lucka Bílá, Lady
Gaga, Helena Vondráčková a další
rozpohybovaly již rozhicovaný „kotel“.
Nejžhavějším a nejočekávanějším chodem tohoto večera byl bezpochyby
striptér Karlos, který své dámské publikum rozhodně nezklamal. Více neprozradíme – vše se prostě popsat nedá ;)
Co říci na konec? Tajemný úkaz – muži
bez žen, se rozplynul okolo půl druhé
v noci. Vše je v pořádku, všichni jsou
spokojeni. Jak muži, tak ženy, a tak to
má být. Těšíme se na další tajemno příští rok.
AP
Slečna Hanny jako Dan Nekonečný
spolu s Helenou Vondráckovou
Alfa Roštěnky - Sestry v akci
Slečna Peggy - Hana Hegerová s písní
„Jen pojďte sem, pane“.

Zuzana Bubíková se svým
doprovodem Jiřím Koběrským
Dvě ikony české pop music - Lucka
Bílá a Helena Vondráčková v podání
slečny Isabel a Octavie

Šibřinky 2016
Všichni, kdo se rádi baví, rádi tančí
a sami ze sebe si umí dělat legraci,
se po roce opět sešli v sobotu 19.3.
na Šibřinkách - maškarním plese
pro dospělé, který pravidelně pořádá TJ
Sokol Holubice.
Masky byly jako vždy různorodé, veselé
i děsivé, originální a vtipné tak, že při
pohledu na mnohé z nich se každému
na tváři musel objevit úsměv, ba často
přímo smích. ;) Bylo vidět, že nositelé
masek (nebo jejich blízcí) si s nimi často
dali hodně práce, že to chtělo vymýšlení, nápad a pak hodně tvořivosti a času.
Letos tak nechyběli indiáni, slečny
ze šantánu, speleolog, sám Caesar
s
doprovodem,
kubánské
ženy
i s doutníky, stádečko trpaslíků, originální chodící reklamy na nejmenovaný
obchodní řetězec se svítícím „listovím“
na hlavách, břišní tanečnice (obzvláště
jedna z nich své břišní partie připravovala velmi poctivě). Obdobně - doslova
s kůží na trh - šla poněkud netradiční baletka. Všichni poznali Marfušku,
Pipi punčochatou nebo Křemílka
s Vochomůrkou. O bezpečnost účastníků se letos starali zástupci Pobřežní
hlídky Mitch a Pamela, k dispozici měli
i zdravotní sestřičku. Četné zastoupení měla zvířata – od žabáka po tygry.
Výčet masek by byl ještě dlouhý – raději
se podívejte na fotografie. ;)
O zábavu na parketu se již tradičně
dobře postarala kapela Á – CLUB. Ani
letos nechyběla všemi očekávaná a
oblíbená tombola. Spousta účastníků
Šibřinek tak neodcházela s prázdnou
– vyhrát jste mohli třeba masáže,
květiny v květináči, různé mlsoty od
klobásek po zavařené cibulky, pomůcky
do domácnosti a řadu dalších více či
méně praktických věcí a věciček.
Kdo se dobře díval po stěnách, mohl si
všimnout plakátů Petry Janů – TJ Sokol
Holubice totiž v červenci pořádá její
koncert, a tak pozvánka na něj nemohla
chybět.
Zlatým hřebem letošních šibřinek byla
originální gratulace jedné z účastnic
u příležitosti jejích narozenin. Pan
„prezident“ Mareš ji nejprve vyhlásil jako
nejlepší masku (šlo o Mitche z Pobřežní
hlídky). Pak všichni pochopili, jak se věci
mají, a popřáli Zlatce Valtrové společným hopsavým tancem zvaným letkis.
I my touto cestou přejeme všechno
nej. ;) A protože by se možná oslavenců našlo i více, tak přejme i těm, kteří
zůstali ve skrytu davu a svých masek.
Když jsme u těch přání – můžeme si jen
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přát, aby se i příští rok Šibřinky konaly
a vydařily jako letos.
Nesmíme
opomenout
poděkovat jejich organizátorům – Sokolu
Holubice, všem, kteří přispěli do
tomboly a k dobré zábavě stejně jako
všem v maskách, bez nichž by to
žádné Šibřinky nebyly.
Tak co, už přemýšlíte, za co půjdete
příští rok? ;)
HM
Indiáni se sličnými bledými (?)
tvářemi patrně zakopali válečnou
sekeru.

Co asi řeší Křemílek s Vochomůrkou?
Kde se jim vzala v pařezové chaloupce ta přerostlá baletka?

Poněkud přerostlí trpaslíci v družbě s
delegací ze starověkého Říma.
Další z cizokrajných delegací - dámy
z Kuby se svými bodyguardy v barvách
a doplňcích nejmenovaného obchodního řetězce

Dámská všehochuť a pobřežní
záchranář Mitch

10
ERZ BIKE
Během
společných
cyklistických
vyjížděk po okolní krajině se v našich
hlavách začínal rodit nápad. Jelikož
v sedlech našich kol trávíme většinu
volných chvil, bylo hodně času na
přemýšlení a plánování. Po několika
měsících bylo vše vymyšleno, dresy a
trička připraveny a nastala chvíle oficiálního představení komunity/cyklistického
klubu ERZ BIKE. Název jsme si vypůjčili
od nevyššího bodu v našem okolí. Je to
místo se silným příběhem v naší historii,
naše cesty většinou začínají nebo končí
právě tady a v neposlední řadě se nám
název zdál pro naše účely dostatečně
úderný a krátký. To vše je samozřejmě pouhý začátek. Nechceme být jen
„název“ bez obsahu.
Za tu dobu, co zde žijeme (téměř 9 let),
jsme pochopili, že nelze jen konzumovat, případně kritizovat, aktivity a akce,
které pro nás a naše děti pořádají
obecní spolky, jako jsou hasiči nebo
Sokol. Naše obec má již hodně přes
tisíc obyvatel, avšak my stále vidíme ty
samé dobrovolníky, kteří bez nároku na
odměnu připravují akce pro obyvatele
obce, především pak pro děti. Dlouhá
léta se těchto akcí účastníme i my.
Rozhodli jsme se, že nechceme být jen
pouhými konzumenty, ale chtěli bychom

Holubické zahradnictví
Konečně jsme se dočkali jara, a proto
bych opět ráda pozvala všechny
milovníky a pěstitele zeleniny, květin,
bylinek i trvalek k panu Janu Sedlářovi. Najdete u něj mnoho druhů bylinek
-například levanduli, mátu, libeček
a šalvěj. Milovníky zdravé a chutné
kuchyně potěší pažitka, petržel i
rozmarýn. Na své si přijdou i ti, kteří
rádi zdobí své truhlíky či zahrady
květinami. Čekají tu na ně pelargonie,
lobelky, bacopy, petunie, voskovky
a řada dalších rostlin pro radost, krásu
i potěšení. V nabídce je také pestrá

Spolky v obci
se aktivně zapojit do akcí pořádaných místními spolky ve spolupráci s
obcí, jako jsou například dětský nebo
sportovní den, a to v činnostech, které
nám jsou blízké: tím je sport, vzdělávání
a výchova naší nejmladší generace.
Máme za sebou i první společnou
akci. Naše první společná vyjížďka
nás povzbudila, a to především díky
nadšení těch nejmenších účastníků.
Bylo velkým zadostiučiněním slyšet,
že nemohli dospat, jak se těšili. Byla to
pro nás ta nejlepší odměna, budeme se
těšit na další podobné akce.
Kromě cyklistiky v pomalejším tempu
se rádi účastníme i extrémnějších
expedic nebo závodů. I pro tuto sezónu
jich několik máme v plánu: třeba cestu
z Holubic na Sněžku nebo závod
Pražskou 50, která se jede takříkajíc na
„našem hřišti“.
Většinu informací o tom, co bylo a co
bude, najdete na našich FB stránkách
ERZ BIKE nebo na www.erzbike.cz
PS: Proč název Erz Bike?
1/ ERZ je místo se silným příběhem v
naší historii, 2/ Název se nám prostě
líbil. Budeme páchat v Erzu nějaké
nelegální činnosti? Nebudeme, pokud
tedy běh pro zdraví a pravidelný úklid
není nelegální :-)
Zdeněk Zeman & Pavel Velička

škála sadby zeleniny - např. salátu,
kedluben, kapusty, brokolice, celeru či
zelí. Ke konci dubna pan Sedlář rozšíří
sadbu o další druhy zeleniny. Sortiment
obohatí například rajčata, papriky,
okurky, kukuřice, meloun či tak oblíbená
cuketa. Využijte hezkého počasí
k procházkám a k návštěvě pana
Sedláře a jeho holubického zahradnictví. Potěší Vás nejen nabídka, ale
i příznivé ceny. Najdete jej v blízkosti
místního hřbitova. Bližší informace
Vám sdělí pan Sedlář osobně na
mobilním čísle: 603 363 254.
AP

Jak se daří holubickým
rybářům?
S jarem přichází i rybářská sezóna
– letos bude rybolov v Holubicích
zahájen 7. 5. 2016 v 6:00 hodin ráno.
Porybný, pan Jan Kittel, nám opět
předal informace o úspěších našich
rybářů a o tom, co se připravuje pro
letošní sezónu.
V roce 2015 bylo uloveno 235 kaprů,
1 amur, 2 štiky, 5 línů a 2 úhoři. Kdo
si pamatuje loňská čísla, vidí ve
srovnání fakt, že úlovek za rok 2015
byl u všech druhů o něco nižší než v
roce 2014.
V loňském roce u nás rybařilo 22
sportovních rybářů (v roce 2014 to
bylo 33 rybářů – zde bude příčina
nižšího úlovku), z toho 19 dospělých
a 3 děti. Pro novou sezónu byly
vysazeny 3 metráky kapra a 1 metrák
amura. Jako každý rok pořádají rybáři
brigádu na úklid rybníka – letos to
bude 30. 4. 2016 od 8:00 hodin.
Pro rok 2016 zůstává cena povolenky
u dospělých (členů místní organizace rybářského svazu) 1000,- Kč
na sezónu (pro nečleny 1300,- Kč).
U dětí do 15 let stojí sezónní povolenka 300,- Kč.
Pro jakékoliv bližší informace volejte
přímo pana Kittela - telefon 736 272
537.
Všem rybářům přejeme dobré úlovky
a hodně klidu a pohody u vody.
„Petru zdar.“
Z místního rybářského řádu:
• Loví se ve dnech středa, sobota,
neděle.
• Hodiny pro lov jsou omezeny dle
měsíce (duben: 6:00–20:00 hod.,
květen a červen: 5:00–20:00 hod.,
červenec a srpen: 4:00–22:00 hod.,
září a říjen: 6:00–18:00 hod.)
• Lov končí dle zarybnění.
• Loví se pouze na jeden návazec.
• Pruty se nikdy nesmí nechat bez
dozoru.
• Jeseter a KO kapr jsou celoročně
hájeni stejně jako mateční kapři (nad
65 cm) a kapr červený a bílý.
• Ryby se dělí na ušlechtilé (kapr,
amur, tolstolobik, candát, štika) a
ostatní (např. úhoř, lín, karas, plotice,
pstruh).
• Po ulovení a uschování 1 ks ušlechtilé ryby odpovídající míry lov pro
daný den končí.
• Povolenka je nepřenosná na jinou
osobu.

Informace z obce / Fotbal
Prodloužení linky PID 316 z
Holubic do Kralup nad Vltavou
Začátkem tohoto roku bylo svoláno
jednání za účasti vybraných členských
obcí DSO Od Okoře k Vltavě ve věci
prodloužení vybraných spojů PID linky
316 z Holubic do Kralup nad Vltavou.
Dle výsledku vypracované demografické studie z roku 2015 bude docházet
k nárůstu počtu žáků v regionu, čímž
nebude možné v následujících letech
přijímat žáky na druhý stupeň do ZŠ
Velké Přílepy.
Řešením je přijímání těchto žáků na
druhý stupeň do školských zařízení v
Kralupech nad Vltavou, která disponují dostatečnou kapacitou. Prodloužení
vybraných spojů linky PID 316 by však
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nemělo mít význam pouze pro dopravu
žáků základních a středních škol, ale
také pro propojení obcí mezi jednotlivými kraji, rovněž pro využití občanské
vybavenosti a zdravotnických zařízení.
Na trase vzniknou zastávky viz obrázek.
Vybrané spoje budou provozovány v
pracovních dnech cca v době od 6:00
do 18:00 hodin tak, aby byla zajištěna
návaznost na začátek a konec vyučování ve vzdělávacích zařízeních.
ROPID zpracuje na základě zkušební
jízdy, která se uskutečnila v polovině
března, jízdní řád. Prodloužení linky
bude zahájeno od školního roku
2016/2017, tj. od čtvrtka 1. 9. 2016.
Jízdní řády budou s předstihem zveřejněny na webových stránkách obce a v
podatelně obecního úřadu.
EJ

Holubičtí fotbalisté vstoupili
do jarní části Okresního přeboru
Holubice prošly v zimě poměrně
významnou
přestavbou
kádru.
Po zimní přípravě, v rámci které
absolvovaly
turnaj
Aritma
Cup
a umístily se celkově na šestém místě,
naskočili holubičtí fotbalisté netradičně v pátek 25. března do jarní sezóny
soutěže. Na hřišti v Dobřichovicích je
čekal soupeř z nejtěžších, adept na
letošního vítěze Okresního přeboru
Praha - západ, tým Kosoře. A zázrak se
nekonal. Inkasovali jsme 10 gólů, jeden
náš si připsal Jakub Židoň. Holubice
šly do utkání bez několika klíčových
hráčů. Týmu chyběl útočník Jiří Valtr
a přiznejme si, už to je citelná ztráta
a obrovský zásah do týmu. Po poločase
4:0 pro Kosoř jsme nakonec odjížděli
s prohrou 1:10.
Ovšem hned další týden po debaklu
přišlo posvícení. Nutno říci, že jsme pro
změnu hráli s týmem, který je v tabulce
OP bezkonkurenčně poslední… Hrálo
se v Hradištku. Fotbalisté Holubic si na
domácích doslova smlsli a po vysoké
výhře 9:1 (po poločase 4:0) si přivezli
domů povinné tři body. Hattrickem se v
utkání předvedl Pavel Rodr. Dvakrát se
zapsal mezi střelce navrátilec Jiří Valtr a
premiérovou trefu v soutěžním zápase
má za sebou nováček Pavel Havrda. Po
jednom góle si připsali Brož, Prilepskiy a
Ondřej Jurko.
V sobotu 9. dubna jsme konečně zase
hráli doma. A k radosti týmu i diváků jsme
pokračovali v nadílce. Navrátivší se král
střelců (Jiří Valtr) sestřelil štěchovický
B tým čtyřmi góly a značným podílem

přispěl k celkovému vítězství 6:0. Hosté
ze Štěchovic si několikrát vylámali
zuby na brankáři Jakubu Jurkovi, který
dokázal zastavit několik jejich brejků a
několikrát Holubice podržel. Zaslouženě tak udržel čisté konto. Za náš tým
přidal po jedné brance Ondřej Jurko z
penalty a Pavel Rodr.
V sobotu 16. dubna naše vítězná
série pokračovala na hřišti Zlatníků.
Dokázali jsme se chytit hned v prvním
poločase, dát tři branky, a nakonec
přivést Holubice ke krásnému vítězství
5:2. Dvakrát za Holubice skórovala mladá posila týmu Roman Ježek,
po jedné brance přidal Jiří Trlifaj,
Pavel Havrda a Jiří Valtr (ten se strefil
z pokutového kopu).
Po 17. kole Okresního přeboru jsou
Holubice na sedmém místě tabulky
s 27 body. V těsném závěsu za námi
jsou Měchenice a Roztoky, tabulku
nejblíže před námi obsadily se 30 body
Hostivice a se 31 body Tuchoměřice.
Držme pěsti našim fotbalistům do
dalších utkání. Nemáme postupové
ambice, ani nebojujeme o záchranu
v soutěži - o to víc můžeme hrát pěkný
a pohodový fotbal, na který všechny
holubické fanoušky srdečně zveme.
Kdy a kam?
18. kolo
Sobota 23. 4. od 17:00 hod. ... Holubice
- Tuchoměřice

19. kolo
Sobota 30. 4. od 17:00 hod. … Jeneč
- Holubice
20. kolo
Sobota 7. 5. od 17:00 hod.… Holubice
- Hostivice
21. kolo
Sobota 14. 5. od 17:00 hod.… Holubice
- Měchenice
22. kolo
Sobota 21. 5. od 17:00 hod. … Psáry
- Holubice
23. kolo
Sobota 28. 5. od 17:00 hod.… Holubice
- Roztoky
24. kolo
Sobota 4. 6. od 17:00 hod. … Libčice
- Holubice
25. kolo
Sobota 11. 6. od 17:00 hod.… Holubice
- Úhonice
26. kolo
Sobota 18. 6. od 17:00 hod.… Choteč
- Holubice
Připravil: Jakub Dvořák, HM

Očkování psů a koček
Oznamujeme, že dne 12. 5. 2016
od 16:00 hodin proběhne
očkování psů a koček
před budovou OÚ Holubice.
Očkování je pravidelné a povinně jej
musí mít všichni psi.
Na očkování je nutné s sebou vzít
OČKOVACÍ PRŮKAZ.

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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