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Dětský den - 4. 6. 2016

DĚTSKÝ DEN HOLUBICE 2016 –
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V sobotu 4. 6. 2016 od 14:00 hod.
probíhal v Kozinci za hasičárnou na KOZÍM VRŠKU a u rybníčku ŠATLAVA Dětský den, který pořádal jako již tradičně
SDH Kozinec. Tentokrát byl Dětský den
v duchu námořníků a pirátů……a že se
malých námořníků, námořnic, pirátek
a pirátů sešlo k 150. Takže i když netradičně hned na začátku, shrnujeme, že
účast byla opravdu velmi slušná, počasí
krásné a Dětský den se povedl.
... pokračování na str. 8

KULTURNÍ DĚNÍ V OBCI
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Hezké prázdniny!

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

8

ARCHEOLOGICKÉ
POKLADY

  9

FOTBAL
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC
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Většina z nás už v těchto dnech stříhá poslední kousky metru v radostném očekávání prázdnin či dovolené.
Letos s ohledem na události a celkovou
situaci ve světě mnozí při plánování
svého letního odpočinku dali před zahraničím přednost domovině, českým
luhům a hájům nebo svému domácímu
zázemí.
Možná se nás tak o letošním létu bude
tady u nás v obci a v blízkém okolí
potkávat více. A možná je to pro nás
všechny ideální příležitost se vzájemně
seznámit, lépe se poznat. Připravuje se
řada akcí pro děti i pro dospělé, kde se
budete moci pobavit, zasportovat si, zatančit si, zazpívat si, zkrátka si to léto
zpříjemnit. Ale kromě toho organizovaného se možná jen potkáme na hřišti,
na procházce, v hospůdce, ve vinotéce,
na točené zmrzlině…
Přejme si, abychom měli celé léto slunce nejen na obloze (v přiměřené míře),
ale také v duši. Abychom nacházeli
nové cesty, nové zdroje inspirace, nové
přátele, důvěru, pochopení a spokojenost.

PLÁNOVANÉ AKCE
Sportovní den

5. 7.

Petra Janů

23. 7.

Festival

13. 8.

Typ

27. 8.

Pohádkový les

24. 9.

Vítání občánků

22. 10.

Halloween

29. 10.

Čekání na první soutěž.

Krásné léto Vám přeje redakční rada
Našich novin.

Námořníci a piráti si svůj den moc
užili.

Hod na cíl.

Hašení „hořící“ loďky.

Lítý boj námořníků s piráty.
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Informace z obce

Zastupitelstvo obce

Vítání občánků

Starostka:
Bc. Eva Ježková
Místostarosta: Petr Satrapa

30. dubna proběhlo v zasedací místnosti OÚ Holubice každoroční Vítání
občánků, kteří se narodili na podzim
roku 2015. Děti se narodily od podzima
2015 do jara 2016, letos bylo vítáno
celkem 14 dětí.

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 28. 6. 2016 od
18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ.
Další vydání Našich novin najdete
ve schránce začátkem září.
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 květnu oslavili narozeniny:
Dobranská Katarína, 95 let
Holeček Stanislav, 75 let
Svátková Marta, 85 let
V červnu oslavili narozeniny:
Helebrantová Zdeňka, 86 let
Hladíková Jaroslava, 80 let
Kyncl Jaroslav, 87 let
Mrázek Jan, 80 let

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou
poděkovat za nezištnou pomoc
paní Janě Réblové při zakládání
amatérského chovu papoušků.
Moc si její pomoci vážíme.
Janišovi

Knihovna - prázdninový provoz
Obecní knihovna bude v měsících
červenec a srpen 2016 otevřena vždy
v pondělí od 16 do 18 hodin.
Věra Bittnerová

Děkujeme žákům MŠ za dětské vystoupení, paní Evě Bělíkové (ředitelce MŠ
Holubice) a Zdeňce Zitové za pomoc
při organizaci.
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Rozhovor s Petrou Janů
rem?

Vzory jsem nikdy neměla, ale vždycky
jsem preferovala zpěváky s velkými
hlasy. Takové ty „horké dechy“ moc
nemusím.
Zpívání je patrně Vaším největším koníčkem. Máte kromě něj ještě nějaké
další?
Zpívání je opravdu mým koníčkem
a jsem vděčná osudu, že i mojí prací.
Všechny sny, které jsem měla jako
holka v Sekyrkových Loučkách, se
mi splnily. Také moc ráda jezdím
na chaloupku v jižních Čechách, kde
mám zahradu, skleník a skalku, takže
tu aktivně „relaxuji“.
Kdybyste se v životě nedala na pěveckou dráhu, čím byste nejspíše
byla? Jakou byste asi dělala profesi?
Už jako malá holka jsem chtěla být
zpěvačkou. Když jsem se přestěhovala z Prahy na vesnici, chtěla jsem chvíli
dělat v kravíně, ale to mě brzy přešlo,
tak jsem se vrátila k té zpěvačce.
Paní Petra Janů

Dnešní rozhovor Našich novin bude
pozvánkou na velký koncert, který očekávají Holubice v sobotu 23.
července 2016. Díky TJ Sokol Holubice k nám zavítá velmi vzácná návštěva – stálice naší hudební scény, zpěvačka, která svoji uměleckou
dráhu zahájila v roce 1972, v roce
1978 byla druhá ve Zlatém slavíku
a v roce 1987 jej poprvé v kategorii
žen vyhrála. Její písně Už nejsem volná, S láskou nebo třeba Jedeme dál
(zpívaná v duetu s Petrem Jandou)
mnohým z Vás napoví.
Ano – zavítá k nám Petra Janů se
svou doprovodnou skupinou Amsterdam.
23. července zavítáte se svým vystoupením do středočeských Holubic. Na co se Vaši fanoušci u nás
mohou těšit?
Zazpívám samozřejmě mé nejznámější písničky, ale i ty, které byly, myslím
neprávem, pozapomenuty. Mám úplně
nový program i novou kapelu Amsterdam. Kluci jsou báječní a moc mě to
s nimi baví.
Znáte Holubice? Už jste u nás někdy
byla?
Jezdím po vlastech českých už skoro
pětačtyřicet let, ale opravdu nevím, jestli

jsem u Vás v Holubicích byla nebo ne.
Ale jen tak mezi námi, vždycky se moc
těším na chvíle s publikem – ať jsem,
kde jsem. A čím jsem „dospělejší“, tím
víc si koncerty užívám.
Budeme rádi, když si náležitě užijete
i u nás. ;) Co byste vzkázala svým fanouškům z Holubic a okolí?
Jenom jediné: těším se na Vás!
Za Vaše fanoušky tady u nás mohu
říci: my také. ;)
Kromě koncertu v Holubicích jistě
připravujete řadu jiných akcí a projektů. Co pro své fanoušky (nejen
z Holubic) aktuálně chystáte?
Příští rok budu mít „půlkulatiny“, tak
pracujeme na novém programu. V létě
budeme zkoušet na vánoční koncerty a
také připravujeme novou desku. Kluci z
Amsterodamu jsou i autoři, takže už na
nových písničkách pilně pracují.
Která z Vašich písní je Vaší nejoblíbenější? Kterou nejraději zpíváte?

To by byla dojivost, kdybyste jim
tam zpívala jako tuhle v Hošticích…
(Pozn. redakce: odkaz na film Slunce, seno, jahody).
Ale vážně - to máme tedy opravdu
velké štěstí, že jste zůstala u původního plánu. ;)
Když Vás máme šanci uvidět na nějaké akci, v televizi či na fotografiích
na internetu, musíme obdivovat Vaši
figuru a kondici.
Jak si ji udržujete? V čem je zdroj Vašeho elánu a vitality?
Hlavní je - a to mohu všem doporučit nestresovat se věcmi, které neovlivním.
Od čtyřiceti pravidelně cvičím, hodně
spím a nekrmím se nezdravým jídlem.
Ale musím říct, že k tomu člověk musí
asi dozrát. Prostě, když lezu před lidi,
nechci je strašit.
Vtipně řečeno. ;)
A na závěr - kdybyste měla možnost
si něco přát od pomyslné zlaté rybky,
co by to bylo?
Jenom zdraví, to by mi úplně stačilo.

Nemohu říct, která to je. Všechny mám
ráda a moc mě těší, že je má rádo i
moje publikum.

Děkuji za rozhovor, přeji za všechny
od Holubic vše dobré, hodně zdraví
a pohody a budeme se na Vás těšit. ;)

Kdo byl či je Vaším pěveckým vzo-

HM

4

Posezení se starostkou / Informace z obce

Posezení se starostkou aneb
Co Vás aktuálně zajímá…
Ve čtvrtek 12. května proběhlo v pořadí
již čtvrté Posezení se starostkou
v zasedací místnosti Obecního úřadu
Holubice. Na tomto setkání se mohli
naši občané opět zeptat paní starostky na vše, co je zajímá. Jaká aktuální
témata se probírala?
V současné době se připravuje:
● Žádost na Státní fond dopravní
infrastruktury o dotaci na II. etapu
výstavby bezbariérových chodníků,
které by měly navazovat na již vybudované v lokalitě Kozince a pokračovat
Holubicemi směrem na Otvovice.
● Projekt obchodního centra u autobusové zastávky Habrová
A co zajímá naše občany?
● Obchodní centrum
Parkoviště plánovaného obchodního
centra bude určené pouze pro zákazníky centra a bude odděleno od přilehlých
obytných domů formou zeleného pásu
z křovin, který zabrání osvěcování
okolních bytů parkujícími auty.
Na projektu se neustále pracuje
a zároveň pokračují další jednání
s investorem. Využití nebytových
prostor je také v jednání. Mohly by
být využity například pro kavárničku,
ordinaci apod. Obci by určitě prospělo
umístění bankomatu či využití plochy
pro „farmářské trhy“ s produkty našich
obyvatel. „Rozhodně však v tomto
objektu
neplánujeme
provozování restaurace“, uklidnila občany paní
starostka.
Zároveň paní starostka ujistila občany
dotčených přilehlých bytových domů,
že se nebrání jakékoliv diskusi či
připomínkám k plánovanému objektu.
● Kralupský obchvat
Obec dělá vše pro to, aby Kralupský
obchvat v navrhované podobě nebyl
schválen.
● Prodloužení autobusové linky 316
Od 1. 9. bude zahájen provoz prodlouženého spoje linky 316. Vybrané spoje
pojedou do Kralup nad Vltavou. Nový
autobusový jízdní řád bude zveřejněn
na webových stránkách obce.
● Oprava dětského hřiště v Holubicích

OÚ nabízí pracovní příležitost
Dětské hřiště prošlo renovací. Byly
natřeny herní prvky včetně kolotoče,
vyměněna houpačka a rozmístěny
informační tabule.
Setkání opět proběhlo v uvolněné
atmosféře, prosycené vůní dobré kávy,
bábovky a domácích koláčků. Přijďte se
podělit se svými radostmi a starostmi.
Pravidelné setkání s paní starostkou je
výbornou příležitostí zeptat se na vše,
co vás zajímá, trápí či naopak těší.
AP

Obec Holubice od 1. 9. 2016 nabízí
pracovní příležitost v rámci plnění
podmínek projektu
„ Rekonstrukce místní komunikace.“
Pracovní úvazek je po dobu udržitelnosti projektu, tzn. 10 let na 0,2
úvazku.
Případní zájemci nechť se hlásí
v podatelně OÚ nebo na telefonním
čísle 739 001 845, kde Vám poskytneme podrobné informace.

Rekonstrukce zdi a vybudování chodníku na místním hřbitově v obci Holubice
Nemusí pršet, stačí, když kape. Nečekejme
milionovou dotaci, ale pouze statisícovou.
Obec v březnu tohoto roku využila možnosti
čerpání dotačního titulu z Ministerstva zemědělství z programu 16 „Údržba
a obnova kulturního dědictví venkova“ na opravu hřbitovní zdi a vybudování
chodníku ze zámkové dlažby, který povede od vstupní brány do bočních stran.
Celkové předpokládané náklady jsou dle vypracovaného položkového rozpočtu
ve výši 606.000,- Kč. Schválená dotace je ve výši 463.697,- Kč.
Stavební práce budou zahájeny v měsících červenec – srpen tohoto roku
a ukončeny do konce září. Oprava se bude provádět postupně, tj. každá
zeď samostatně. Všechny stěny budou zbaveny omítky a očištěny od malby,
bude provedeno proškrábání spár mezi kameny, doplněny chybějící kameny
a proveden oboustranný ochranný nátěr.
Provozní řád hřbitova nebude omezen, děkujeme za pochopení.

EJ

Informace z obce
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:		
středa:		
čtvrtek:		

8:00 - 12:00
13:00 - 16:00
8:00 - 12:00

MUDr. Jiří Matoušek, Jana Kašpara
1069/1, Praha 6 ,
úterý: 		
7:00-12:00
středa:		
10:00 - 15:00
čtvrtek:		
7:00 - 13:00
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Želva

Vážení občané Holubic a Kozince

Ve výpusti dešťové
kanalizace u hřiště
žije dospělá vodní
želva. V současnosti není nijak ohrožena na zdraví,
přesto prosíme, pokud by se v naší
obci našel chovatel, který by se jí
ujal, ať se s námi spojí.
Je zvyklá, že je odpoledne krmená,
jde o to, aby do ní děti nešťouchaly klacky ve snaze ji donutit vylézt
z výpusti ven.
Děkujeme.
EJ

Točená zmrzlina
„ U hřbitova“

Vážení spoluobčané,
otevřeli jsme pro Vás stánek
s točenou zmrzlinou.
Přijďte ochutnat, budeme se těšit
na Vaši návštěvu.
Danka a Míša
pondělí - pátek 12:00 - 20:00
svátky, sobota a neděle
10:00 - 20:00
Platí v případě, že pro vás zrovna nebudeme točit zmrzlinu

Dne 31. 5. došlo v naší obci k živelním
škodám, které způsobil silný vítr, déšť
a kroupy. Došlo k vyvrácení stromů a
zlámaným větvím, ale také k vyplavení nemovitostí a studen. Vhledem
k tomu, že se s většinou obyvatel
členové naší JSDH KOZINEC znají,
tak nám bylo telefonováno, jestli jsme
schopni poškozeným nějak pomoci. V
katastru našich obcí bylo námi řešeno
pět událostí. Naše jednotka může vyjet
pouze na příkaz operačního střediska
Kladno (nahlášeno na tel. čísle 150)
nebo na příkaz starostky obce. Obecní
úřad funguje jako tzv. ohlašovna požáru,
krizových situací… takže:
V případě, že se Vám stane nějaká
nepříjemnost
NEOHROŽUJÍCÍ
NIKOHO NA ŽIVOTĚ, se kterou se
vlastními silami nevypořádáte, stačí,
když zavoláte na obecní úřad a my
Vám na základě tohoto ohlášení rádi
pomůžeme. Může se jednat např. o
čerpání vody ze sklepů, nebezpečně visící větev nebo strom, spláchnutí
bláta z komunikace, apod.
Tel. číslo: OÚ Holubice
315 786 086, 605 149 280
Tel. číslo: velitel JSDH Kozinec, Marek
Vejražka, 774 592 868
JSDH KOZINEC

na nějaké významné holubické akci.

Výstavba OC Holubice
Jak jsme Vás již dříve informovali, v obci se připravuje výstavba nového obchodního a kulturního centra. Objekt vyroste na soukromém pozemku, který je
k tomuto účelu určen územním plánem, ohraničeném ulicemi Lesní, Jilmová a
silnicí mezi Kozincem a Holubicemi. Investorem jsou podnikatelé Ivan Martinča
a Peter Markulinec, kteří za tím účelem založili společnost OC Holubice, s.r.o. a
kteří nabídli obci možnost podílet se na projektu a získat tak potřebné zázemí
pro kulturní a společenské akce.

Vyúčtování stočného za období
od 6/2015 do 6/2016

Jednopodlažní objekt by se měl sestávat ze dvou částí. V jedné budou převážně
obchodní prostory včetně většího obchodu s potravinami, druhou bude tvořit
hlavně společenský sál, přilehlé bistro a několik komerčních prostor. Nabídka
investorů počítá s tím, že by obec část se sálem získala do pronájmu a v budoucnu
měla možnost ji odkoupit.

Do konce měsíce června bude
následovat vyúčtování vodného od
Středočeských vodáren. Faktury za
stočné budou vystaveny OÚ a rozesílány v první polovině srpna.

V současnosti probíhá řada jednání o konečné podobě projektu. Připravují se
podklady pro územní řízení. S návrhem studie jsou postupně seznamováni
majitelé bytů v přilehlých domech, kteří budou účastníky řízení. Po definitivním
„doladění“ projektu bude záměr a harmonogram prací zveřejněn.

Úhradu faktury lze provést v hotovosti,
případně platební kartou na pokladně
obecního úřadu nebo bezhotovostním převodem na č. ú. 9924111/0100,
VS – číslo faktury.
EJ

ZO

Vážení občané, jistě jste zaznamenali, že v týdnech od 6. 6. do 10. 6. a
od 13. 6. do 17. 6. proběhly odečty
vodoměrů.
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Námořnicko-pirátské soutěžení zahájil Mirek Kaňka ve 14:00 hod. a děti se
okamžitě rozprchly soutěžit. Soutěže
nebyly jen tematické, na své si přišel
každý.
DRÁHA ZRUČNOSTI prověřila nejen
pohybové schopnosti dětí (přeskákat
po dřevěných kůlech a vodní pistolkou
stříkat na cíl v podobě molitanové lodě).
O oddechovou soutěž se nám postaraly
dámy z životní pojišťovny MetLife, kde
si děti mohly zkusit zaházet kroužky na
tyč.
Další probíhající dokonce dvoj-soutěží
(soutěže na sebe navazovaly) byl DUKÁT Z POKLADU JACKA SPARROWA,
zde musely děti prolézt do jeskyně, kde
byla uložena truhla s pokladem slavného Jacka a získat z ní dukát. Po získání
dukátu se přesunuly k NEKONEČNÉMU MOŘI ŠATLAVA, kde zaplatily získaným dukátem dvěma námořníkům,
kteří je přes ŠATLAVÍ MOŘE převezli
na své bárce.
Dalším soutěžním úkolem bylo úspěšné
složení KAPITÁNSKÝCH ZKOUŠEK,
které se sestávaly z rychlosti (namotání
a smotání loďky, která byla připevněna
provázkem ke klacíku) dále pak poznání
lodních značek, které se vyskytují jak na
sladkovodních tocích, tak i na mořích.
Po úspěšném složení zkoušek obdržel každý OSVĚDČENÍ (lodní řidičák).
Poslední ze soutěží byla VEKÁ NÁMOŘNÍ BITVA mezi loděmi Černá perla
a Bludný Holanďan (za munici jim posloužily papírové koule) a že boj to byl
strašlivý, o tom nemohlo být pochyb. ;)
Jakmile děti splnily všechny soutěžní
disciplíny, mohly si jít IHNED vyzvednout dárkovou tašku a balonek.
O doprovodný program se nám postaral, jako je již každý rok zvykem, OÚ Holubice, za což děkujeme paní starostce
Evě Ježkové, děti se mohly naprosto do
bezvědomí vyřádit ve velkém skákacím
hradu, tentokrát ve stylu OPIČÍ DRÁHY.
Ale to SAMOZŘEJMĚ nebyl veškerý
doprovodný program, dále si mohly děti
vyzkoušet cyklo-dráhu, o kterou se postarali naši přátelé z ERZ BIKE. Bylo to
skvělé….děkujeme!
Dále si mohly děti v malém stánku
navléknout korálky jako upomínku,
a výrobkem nemusel být nutně jen náhrdelník nebo náramek, ale i obrázek
s nalepenými korálky. Stánek byl stále
v obležení dětí, které tvořily jako o život.
Dále byla v dalším malém stánku k zakoupení jako již tradičně TOMBOLA, její
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výtěžek bude jako vždy použit na další
akce pro děti.
Poslední částí doprovodného programu
byl HASIČSKÝ DOMEČEK, který nám
laskavě opět zapůjčili roztočtí hasiči.
Zde děti stříkaly na domeček a hasily
imaginární oheň proudem vody.

PODĚKOVÁNÍ: děkujeme všem hasičkám, hasičům a přátelům, kteří se podíleli ve svém volném čase na přípravě,
hladkém průběhu a úklidu celé akce.
Bez vás by to JAKO VŽDY nebylo možné.

Kolem 17:00 hod. byla na programu tematická scénka SDH Kozinec, „PŘEPADENÍ LODI IMPERATOR“ (ve zkratce
se jednalo o přepadení obchodní lodi,
kdy opilí námořníci byli zajati prohnaným pirátem Jackem a jeho přítelkyní
Angelikou. Naštěstí se objeví kyprá
markytánka, která piráty přemůže a nebohé námořníky osvobodí, bohužel již
nestačí zabránit zákeřné pomstě, kdy
při útěku stačí zlý Jack loď podpálit. Nešťastní námořníci hasí….bohužel škody
jsou značné).
A to už se celý program nachýlil ke svému konci, tedy už nezbývalo udělat nic,
než jen svolat všechny děti k námořní
maringotce, kde jim byly opět jako řádné zakončení Dětského dne, rozházeny
bonbony po louce.

ING. JAROSLAV HOFMAN; LIDL;
STŘEDOČESKÉ VODÁRNY; EVA ŠULCOVÁ; BIDVEST CZECH REPUBLIC;
OPRAVY BMW ONDŘEJ ŠLEJMAR;
BUSDOMINATOR DUŠAN JANEKA;
E-PORCELAN; OÚ HOLUBICE; SMÍŠENÉ ZBOŽÍ MARTA HELEBRANTOVÁ; ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA METLIFE;
DĚTSKÝ BAZAR MIMÍSEK; FARMA
MILLER; ADAC-PNEU LUDĚK BURIAN; TOMÁŠ JANKŮ; STAVEBNÍ FIRMA BLÁHA; BALONSERVIS; ASEKOL;
AUTODÍLNA JAROSLAV JANOUŠEK;
EFKA TATTOO a dále všem ostatní
drobným sponzorům, kteří se podíleli finančním nebo hmotným darem
pro tento Dětský den.

O občerstvení bylo také v hojné míře
postaráno, pro děti bylo zdarma v rámci
zápisného přichystáno občerstvení ve
formě ve formě nanuků, lima a párků
v rohlíku. Pro ostatní nesoutěžící bylo nachystáno nejen tekuté občerstvení (nealko, alko) ale i něco slaného, tedy buřt,
klobása a nebo krkovice na grilu, dále
pak nesmíme zapomenout na úžasné
sladké buchty, které pečou naše spřátelené holubické maminky. A v neposlední
řadě, si všichni mohli ochutnat naprosto
úžasnou točenou zmrzlinu ze zmrzlinářství „U hřbitova“, od Dany a Míši. Děvčata…..opravdu zmrzka výborná!

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM:

Vzhledem k tomu, že shrnutí jsme již
provedli na začátku, v tuto chvíli vás
všechny zdravíme, a těšíme se na další
společné setkání s vámi všemi.
Pořízené fotografie je opět možné si
prohlédnout na int.stránce RAJČE.NET
gabrielamifkova název alba je Dětský
den

Gabriela Mifková
za SDH Kozinec
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Pozvánka na koncert

PETRY
JANŮ
23. 7. 2016

od 20:30 hod.
vstupné 250 Kč

Letní parket Holubice
		

Sportovní den > 5. 7. 2016 od 13:00 hod.
* klauni a diskotéka
* nafukovací skákací hrady a soutěže, malování na obličej
* občerstvení a předání cen od našich sponzorů
* vstupné - dospělý 50,- Kč

Fernetový opar - zábava proběhla za
účasti padesáti lidí, zazněla velmi kvalitní
hudba.

Okresní soutěž
29. 5. 2016 jsme se opět úspěšně
zúčastnili tentokrát již okresní
soutěže
v
požárním útoku.
Soutěž spočívala v jednom pokusu
požárního útoku, čtyři účastnice se
účastnily mimo útoku také 100m
překážek a následně ještě štafety.
V požárním útoku jsme získaly třetí
místo.Ve štafetě jsme se umístili na
třetím místě. A v celkovém bodování
jsem se umístily na třetím místě a
získaly pohár. Rády bychom Vás
požádaly, zda můžete opět tento
úspěch vydat v novinách. Uvádíme
také jména účastnic a pár fotografií.
Účastnice požárního útoku:
Lenka Müllerová, Aneta Čadková
Michaela Machová. Dana Vašková
Lucie Janeková, Monika Müllerová
Ivana Vocílková

Staročeská pouť
28. a 29. 5. 2016 se konala v Holubicích u rybníka Staročeská pouť. Kdo měl
zájem, mohl si vystřelit růži v maringotce, koupit si pouťovou sladkost ve stánku
či povozit se na některé z atrakcí, letošní největší výzvou byla obří loď, která
byla jen pro otrlé či pro děti, které ještě nemají pud sebezáchovy ;).
AJ

Účastnice
štafety
překážek:
Michaela Machová
Monika Müllerová
Lenka Müllerová
Ivana Vocílková

a

100m

Machová
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Ze školních lavic

Ohlédnutí za školním rokem
Mateřská škola v Holubicích se
v
červnu
každoročně
zamýšlí
nad uplynulým obdobím - co se nám
podařilo, co všechno se děti naučily,
co zažily, co bylo přínosné, co méně.
A událostí rozhodně nebylo málo,
koneckonců
veškeré
dovednosti
a vědomosti, které si zejména předškoláčci odnášejí do své další etapy života,
zhodnotí jejich nástup do 1. třídy. Letos
nás opouští celkem 43 dětí a stejný
počet do školky v září nastoupí.
Dětí s odkladem je méně než v loňském
roce, některé děti se odstěhovaly,
a také počet zájemců klesl téměř
o jednu třetinu, což působí velmi
příznivě. Přesto opět nebylo možné
všechny děti ve věku od 3 do 6 let
přijmout. Kapacita naší mateřské školy
je 84 dětí, a to již s maximálně možným
navýšením, více mateřskou školu
rozšířit již nelze. V případě ukončení
docházky dítěte během školního roku
postupně oslovujeme další děti, které
nebyly při zápisu přijaty a jsou věkově
v pořadí. Letos k takovému nástupu
došlo u jednoho dítěte. Podstatná
skutečnost je, že předškoláci mají
přednost přede všemi ostatními. V této
souvislosti je vhodné připomenout,
že byla schválena novela školského zákona s účinností od 1. 9. 2016.
Přináší řadu změn, z nichž nejpodstatnější představuje inkluzívní (společné)
vzdělávání a povinnost školní docházky
dětí v posledním roce před nástupem
do základní školy.
Po celý školní rok byla dětem připravována řada kulturních a sportovních akcí.
Tradičně se konají zahradní slavnosti,
a to Podzimní, k zahájení školního roku,
a Letní slavnost, spojená se šerpováním předškoláků. Vánoce slavíme
v tradičním duchu, od Mikulášské
besídky se děje akce za akcí se zakončením adventu vánočním ohňostrojem,
a končící návštěvou Tří králů ve
spolupráci s holubickou základní školou.
Během celého druhého pololetí byly
realizovány kurzy plavání s plaveckou
školičkou Medúza v bazénu ve Slaném,
každé pondělí se konal kroužek hry na
flétničku. Vyjeli jsme na dva celodenní výlety – do Červeného Újezdu a
na Čapí hnízdo, připravili jsme večerní
výlet
v
karnevalových
maskách
na
zámek
do
Nelahozevsi,
spojený se spinkáním dětí ve

školce. Pořádáme tzv. Týden dětí
v naší školce, v rámci něhož je pro děti
každý den připravována řada soutěží,
divadelních představení, bubnování
na bubínky, karneval.
V letošním roce jsme v rámci environmentální výchovy zahájili projekt
Malého zahradníčka, děti se samy
staraly o pěstování bylinek a jahod,
které pak společně ochutnaly. V rámci
revitalizace zahrady došlo k opravě
a revizi všech zahradních herních prvků,
nově byly položeny doskokové plochy,
aby byl na nich pohyb dětí bezpečný,
zakoupili jsme nové lavičky. Všechny
stromy, které byly zasazeny, nám již
tvoří stín, byť prozatím jen letmý, přesto
nám vlastně celá zahrada dělá radost.

Do dalšího školního roku máme opět
mnoho plánů, zahájit realizaci nového
sportovního hřiště, popřípadě suché
verze Kneipových chodníčků, rádi
bychom s dětmi navštívili Národní
divadlo a v případě zájmu bychom opět
chtěli jezdit plavat do Slaného.
Těšíme se na nově příchozí děti a těm
stávajícím přejeme krásné slunečné
letní dny, zkrátka úžasné prázdniny!
Mgr. Eva Bělíková,
ředitelka MŠ Holubice

Archeologické poklady
V minulém čísle Našich novin jsme
Vám slíbili další zajímavosti o archeologických pokladech, které byly
v naší obci nalezeny. Požádali jsme
proto opět paní Mgr. Lucii Mattiello
z Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, aby nám
prozradila více.
Holubice jsou opravdu hojně osídleny
od samého počátku. První zemědělci
se sem nastěhovali již před 7000 lety.
Nejstarší sídliště kultury s volutovou
(lineární) keramikou byly nalezeny
na pozemku kina u domu č. p. 8 (200 m
V od kostela), dále v poloze Za humny
i jižně od obecního úřadu, kde nedávno
vyrostly nové rodinné domy. Osídlení
v neolitu pokračovalo kulturou s vypíchanou keramikou a dále i v eneolitu, době
bronzové, železné i římské. Jsou tu
zastoupena snad všechna období
mladšího pravěku až po středověk.
Kdybych měla vyjmenovat vše, co
se tu našlo, je to na několik stran.
Raději zmíním pouze zajímavosti a
výzkumy z poslední doby.
Již jsem zmínila polohu jižně od
obecního úřadu, která je prozkoumávána od roku 2005. Příhodný jižní svah
nad potokem tu obývali lidé od neolitu do
doby římské, což prozrazují pozůstatky po domech, výrobních objektech,
zásobních i jiných jamách… Germáni
ve starší době římské zde nejen bydleli,
ale i hutnili a zpracovávali železo.
Nalezly se tu desítky železářských pecí,
pec na pálení vápna a opět pozůstatky
po domech a výrobních objektech.
Když Vám to tady tak povídám, zdá
se mi to trochu „odosobněné“. Zkusím
tedy vyprávět příběh jednoho Vašeho
holubického praprapra…dědečka nalezeného právě v této lokalitě v roce 2008.
Byl pochován v místě dnešní komunikace asi 100 m jižně od obecního úřadu.
Protože byl nalezen zrovna 3. 4., dali
jsme mu jméno Richard. Zprvu se na
skryté ploše vyrýsoval tmavý obdélník.
To už jsme tušili, že s největší pravděpodobností stojíme nad hrobem.
S panem Oldřichem Tomkem jsme
jej pak opatrně „preparovali“, což
znamená, že se pomocí špachtle
a štětečků odebírá zemina, ale kosti a
ostatní nálezy zůstávají na místě.
Po odstranění hlíny se objevila kostra
ležící ve skrčené poloze na levém boku
s měděnou dýkou pod levou rukou, na

pravé pánevní kosti leželo měděné šídlo,
které bylo původně nejspíš uschováno
ve váčku z organického materiálu.
Pod pánví se skrýval kamenný brousek
a nad pravým ramenem dva úštěpy
štípané industrie. V prstech pravé ruky
uložené v klíně svíral nebožtík pazourkový hrot šípu. U nohou byly uloženy
dva krásně zdobené zvoncovité poháry.
V rozích hrobu a uprostřed kratších
stran se vyrýsovali stopy po kůlech.
Co tento strohý popis vlastně znamená?
Jaký příběh z něj dokážeme vyčíst?
Musíme k sobě přiřadit více poznatků –
artefakty uložené v hrobě, kde a jak byly
uloženy, polohu těla, konstrukci hrobu,
antropologické zhodnocení atp.
Zdobené zvoncovité poháry nám již
na první pohled prozradily, že nebožtík
byl pochován v závěru eneolitu,
v období kultury se zvoncovitými poháry,
přibližně 2300-2100 př. n. l.
Malá měděná dýka a šídlo s tímto
datováním také souhlasí. Zároveň
milodary napovídají, že v hrobě byl
pochován významný a ctěný muž. Lidé
v závěru eneolitu již uměli vyhledávat
a zpracovávat měď, ale stále patřila
mezi luxusní zboží a měděnou dýku
a šídlo si opravdu nemohl dovolit každý.
Jak jsme poznali, že je tu pochován
muž? Důležitá je už sama poloha
pohřbeného - na levém boku, hlavou
k severu a tváří k východu. Takto se v
tomto období pochovávali výhradně
muži. Také překrásné červené poháry
zdobené kolkovanou výzdobou náležely
pouze mužům. Považují se za rituální
nádoby, z kterých se zřejmě popíjel
posvátný nápoj pouze při zvláštních
příležitostech (svatby, mírové a jiné
smlouvy, pohřby, …).
Ženám pak náležely šperky a na
poslední cestu byly vybaveny většinou
širokými velkými mísami. Vyskytlo se
několik případů, kdy antropologický
posudek neodpovídal poloze a výbavě v
hrobě, což je vysvětlováno jako součást
odlišného vnímání gendrové příslušnosti. V případě Holubic ale mužskou
kostru potvrdil i antropolog.
Ten určil, že muž byl asi 170 cm vysoký,
podle mohutných svalových úponů
na dolních i horních končetinách byl
velmi urostlý, svalnatý, živený kvalitní
masitou stravou a nejspíš často seděl
na koni. Muži kultury se zvoncovitými
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poháry byli zdatnými lovci a lovili lukem,
což prozrazují hroty šípů jako v Holubicích, nebo nálezy kamenných nátepních
destiček. Ty jsme v Holubicích nenašli,
ale tepna na ruce se dala chránit i tvrdou
kůží nebo dřevěnou destičkou, které se
samozřejmě nedochovaly. Antropolog
ještě rozpoznal, že muž se dožil věku
40-50 let a ke stáru jej trápila artróza
v levém kyčelním kloubu.
Na zvláštní postavení holubického
muže (Richarda) ukazuje také stavební
konstrukce hrobu. V hrobové jámě
se totiž objevily stopy po sloupech
v rozích a také uprostřed kratších stran.
Takovéto rozmístění sloupů je potřeba
k podpírání sedlové střechy. Drobnější
kůlové jamky podél stěn pak napovídají,
že v nich zasazené kůly mohly upevňovat stěny z na sebe položených klád.
Celá konstrukce ukazuje, že zde zřejmě
stála sloupová stavba se sedlovou
střechou, tzv. dům mrtvého, kolem nějž
se snad odehrávali příležitostné obřady
či vzpomínkové hostiny. Zda byla
konstrukce ještě zasypána mohylovým
násypem, později rozneseným a rozoraným po okolí, dnes již nelze zjistit.
Téměř s jistotou však můžeme říci, že
Richard byl urostlý lovec, bojovník a
velmi významný muž, jenž si za života
vysloužil velkou společenskou úctu,
která mu byla věnována i po smrti.
Mgr. Lucia Mattiello, AP
Skelet bojovníka
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Naposledy jsme Vás informovali o
dění na holubickém pažitu v dubnu.
Od té doby mají za sebou naši fotbalisté několik utkání Okresního přeboru
a nutno říci, že šlo o spanilou jízdu.
Holubice dokázaly vyhrát 9 zápasů
po sobě, získat jimi 27 bodů a vyšplhat
se na delší dobu až na 4. místo
v tabulce.
Naposledy jsme psali o vítězství
ve Zlatníkách. Následovala domácí
výhra nad Tuchoměřicemi 5:2 (po
poločase 2:0), která byla na jaře
v pořadí již čtvrtou po sobě. Dvěma
góly se na vítězství podepsal záložník
Ondřej Jurko, po jednom pak přidal
Hovězák, Valtr a Ježek.
Pátou výhru jsme si přivezli z Jenče
(1:3, po poločase 1:1) po dvou brankách
Jiřího Valtra a rozhodující trefě Jana
Hovězáka.
Holubická jízda pokračovala v sobotu
7. května, kdy jsme doma porazili
Hostivici. Jiří Valtr vstřelil čtyři góly a
výrazně tak přispěl k našemu vítězství
6:4 (po poločase 3:1). Dvě branky přidal
Pavel Rodr.
O týden později narazily na náš
brankostroj Měchenice, kterým jsme
doma dokázali nasázet 9 gólů a zápas
přivést ke konečnému výsledku 9:1
(po poločase 3:0). Hattrick v tomto
utkání dal Jiří Valtr, dva góly si připsal
Pavel Rodr a po jednom Jan Hovězák,
Jiří Trlifaj a Roman Ježek. Byla to již
sedmá výhra v pořadí.
21. května jsme hráli v Psárech a i
tam naše vítězná vlna pokračovala.

Fotbal
Holubice porazily Psáry 6:3. Rozhodl
hattrick Rodra a vynikající výkon
brankáře Hajdy. A to nám chybělo hned
několik důležitých hráčů - Jiří Valtr,
brankář Jakub Jurko, obránce Jiří Trlifaj
a také benjamínek holubického týmu
Roman Ježek. Dva góly přidal Ondřej
Jurko a jeden Kirill Prilepskiy.
Série zápasů bez porážky pokračovala
devítkou o týden později na domácím
hřišti, kde jsme přivítali Roztoky
a porazili je 6:3 (po poločase 4:1).
Jiří Valtr opět zaznamenal hattrick,
po jednom góle si připsali Pavel Rodr,
Ondřej Jurko a Jiří Trlifaj.
Vítězné desítky jsme se ale nedočkali
– narazili jsme na jednoho z nejsilnějších týmů Okresního přeboru – Libčice
a v tradičním derby v sobotu 4. června
jsme u nich bohužel padli. Holubická
vítězná série se tak zastavila na čísle
devět. Ale i to byl skvělý výkon, za který
našim chlapcům děkujeme. Libčice
nás porazily 5:2, po poločase 3:1. Za
náš tým skórovali Jiří Valtr a Pavel Rodr.
V sobotu 11. června jsme hostili
Úhonice. A byl to zase nářez. Úhonice
jsou v aktuální tabulce třetí od konce
a na jejich výkonu je to znát. Nasázeli
jsme jim postupně 11 branek, pravdou
je, že 4 padly i do naší sítě. Výsledek
11:4, po poločase 5:1, je ale jednoznačný. Kdo dával naše góly? 4x se strefil
Pavel Rodr, 3x Jiří Valtr, po jedné brance
si připsal Ondřej Jurko, Lukáš Brož,
Jan Hovězák a Jakub Dvořák.
Před utkáním zástupci TJ Sokol

Holubice předali upomínkový dar
bývalému
fotbalistovi,
trenérovi
a funkcionáři Janu Mrázkovi k jeho
80. narozeninám. Všechno nejlepší!
Před závěrečným kolem celého ročníku
Okresního přeboru jsme na 4. místě
v tabulce se 48 body. Za námi jsou
Štěchovice B se 44 body a před námi
s 52 body Choteč. Jednoduchou
matematikou si lze spočítat, že nám
bramborová medaile v letošním
Okresním přeboru již zůstane. Postupujícím bude letos tým Kosoře, sestupovat
bude Hradištko.
Do uzávěrky se nám bohužel poslední
zápas celého ročníku, který holubičtí
fotbalisté odehrají v sobotu 18. 6. právě
v Chotči, už nevejde. Veškeré informace a konečné výsledky si ale můžete
následně najít na webu holubických
fotbalistů (tjsokolholubice.websnadno.
cz) nebo na celostátním informačním
serveru českého fotbalu (souteze.fotbal.
cz/subjekty/subjekt/262).
Ať již zápas v Chotči dopadne
jakkoliv,
děkujeme
holubickým
fotbalistům i vedení týmu za skvělé
výsledky, dobrý fotbal a reprezentaci
naší obce. Fanouškům děkujeme za
stálou přízeň, podporu a fotbalová
srdce. Všem přejeme odpočinkové
léto a budeme se těšit na příští ročník
Okresního přeboru Praha–západ.
Sportu zdar a fotbalu zvláště. ;)
Připravil: Jakub Dvořák a HM

Pálení čarodějnic 2016

Dne 30. 4. 2016 se jako každoročně
slétly malé i velké čarodějnice, aby
společně oslavily krásnou a magickou
Valpružinu noc, popovídaly si o svých
čarodějných úspěších v prošlém roce a
daly si spousty nových předsevzetí na
rok příští.
A kdeže to bylo? No přeci jako každoročně na Kozinci za hasičárnou, kde SDH
Kozinec toto setkání naplánovalo a
následně i zrealizovalo.
Vzhledem k tomu, že každá čarodějnice je samozřejmě hlavně a stále ženou,
trošku se nám začátek musel posunout…
to víte, krášlení na tuto jedinečnou noc
trvalo některým déle, ale o to bylo pak
více na co koukat. Čarodějky, čarodějnice a čarodějničky…….všechny jste byly

úchvatné.
Jakmile naše moderátorka čarodějka
Marcelka odstartovala čarodějnický slet
tím, že se mezi všechny čarodějničky a čarodějníčky rozházely bonbony,
a pak už si mohly děti vyzkoušet výrobu
čarodějného amuletu v připravené
čarodějnické dílničce. Dále na ně v
Jedové chýši čekaly dvě vědmy, které
jim vyvěštily jejich budoucnost a to buď
za čarodějných karet, runových oblázků
anebo z hranaté bílé (červené) koule. A
že věštby byly přesné, o tom ani není
nutné více hovořit.
Kolem sedmé hodiny večerní byla
zapálena vatra, kolem které se shromáždily všechny malé i velké čarodějky
a čarodějnice…zatančilo se kolečko
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kolem hořící vatry a dále pokračovala
volná zábava.
O občerstvení bylo postaráno jako
v Kouzelné maringotce (alko, nealko,
sladké buchty…), tak i u Čarodějného
grilu, kde naše tři nádherné čarodějnice připravovaly samé lahodné buřtíky
a klobásky….a že kolikrát ani nestíhaly
dodávat na gril, jak rychle buřty mizely.
A kdo nechtěl buřty z grilu, mohl si opéct
sám na připraveném ohništi.
Počasí nám přálo, a proto jsme se mohli
z čarodějnění těšit až do pozdních
nočních hodin. Doufáme, že si všichni
přišli na své, nejen malé a velké
čarodějky a čarodějnice, ale i ostatní
příchozí, kteří se rozhodli toto nádherné
odpoledne a večer strávit s námi.
Za což Vám děkujeme, kolik Vás
přišlo, to nás vždy potěší a víme, že
se nesnažíme nadarmo. Ještě jednou
tedy….děkujeme Vám všem.
Dále chceme poděkovat za sponzoring
od OÚ Holubice a všem přátelům, kteří
nám přišli pomoci a podpořit nás při
přípravě, realizaci a úklidu po akci.
Níže Vám ještě uvádíme odkaz na
uložené fotografie, které byly pořízeny
během celého průběhu akce.
http://gabrielamifkova.rajce.idnes.cz/
Carodejnice_SDH_Kozinec_2016/
Gabriela Mifková za SDH Kozinec
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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.
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