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Jaké bylo LÉTO v Holubicích?

PŘEČTĚTE SI
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DOŽÍNKOVÉ SETKÁNÍ
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INFORMACE Z OBCE
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KULTURNÍ DĚNÍ V OBCI
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KRONIKA VYPRÁVÍ
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FOTBAL

10

POZVÁNKY

11

PLÁNOVANÉ AKCE
Pohádkový les

24. 9.

Michalská pouť

1. 10.

Vítání občánků

22. 10.

Halloween

29. 10.

Setkání s důchodci 21.11.
Mikulášská besídka 2. 12.
Rozsvícení vánočního
stromečku
10. 12.

Jak jinak než aktivní. Nechyběly
kulturní ani sportovní akce pro děti i pro
dospělé. A protože povětšinou i počasí přálo, mohli si všichni, kdo se přišli
bavit, užít dobré zábavy.
Kulturu zastupovaly koncerty a hudební
zábavy. Nejvýznamnějším počinem bylo
jistě vystoupení Petry Janů s její doprovodnou skupinou Amsterdam, která
k nám zavítala v sobotu 23. července
na pozvání TJ Sokol. Je to skutečně
paní Zpěvačka s velkým Z a její hlas i
elán by jí mohly ledasjaké mladice závidět. A navíc je to sympatická žena, která
se prostě bavila s námi a problémem pro
ni nebyla ani nějaká ta společná fotka
na památku.
O hudební vyžití se o prázdninách jako
již tradičně starala také oblíbená hudební skupina TYP, díky níž jsou taneční
zábavy na holubickém parketu vyhlášené.
Tradicí se již stává holubický festival
(Holubické hudební hry) v polovině
srpna, kdy se příznivci dobré muziky
různých stylů mohou bavit a zatančit si
již od brzkého odpoledne až do pozdních nočních hodin. Každý si přijde
na své – od country po rock.
A co sport o prázdninách? Kromě toho,
že všichni, kdo si chtěli aktivně odpočinout, mohli plně využít víceúčelové
hřiště, zajezdit si na kole, zaběhat si,
byly připraveny i speciální se sportem
spojené akce.
Prázdniny zahajoval oblíbený Sportovní den. Pro děti byla jako každý
rok připravena spousta atrakcí (letos přijel dokonce skákací hrad s velkou nafukovací skluzavkou), soutěží
(zkusili jste někdy chůzi na chůdách?)
a zábavný program včetně oblíbeného
klauna nebo dětské diskotéky.
... pokračování na str. 5

I naši mladí fotbalisté si zaslouží
ocenění

V sezóně 1975/1976 jsme vyhráli
Okresní přebor

Náš fotbalový potěr v nových
dresech

Ze Sportovního dne - závody
živých „tragačů“

Děti si vyzkoušely svoji šikovnost
při přenášení vody
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Zastupitelstvo obce
Starostka:
Bc. Eva Ježková
Místostarosta: Petr Satrapa
Členové zastupitelstva:
Ing. Jan Miller, Markéta Pilecká,
Ing. Daniel Dubský, Ondřej Šrámek,
Věra Bittnerová, Markéta Šedivá,
Ing. Lucie Chorváthová.
Další veřejné zasedání zastupitelstva se uskuteční 27. 9. a 1. 11. 2016
od 18:00 hod. v zasedací místnosti
OÚ.
Další vydání Našich novin najdete
ve schránce začátkem listopadu.

Blahopřejeme jubilantům
V červenci oslavili narozeniny:
Palas Ladislav, 75 let
Křtěn Otto, 83 let
Valter Vladislav, 75 let
Volf Zdeněk, 80 let
V srpnu oslavil narozeniny:
Helebrant Bedřich, 90 let

Kalendář Prahy - západ
na rok 2017
Na obecním úřadě jsou v prodeji
stolní kalendáře na rok 2017.
Cena kalendáře 55,- Kč

MUDr. Kuglerová
Od září ordinuje každé úterý od
12:00 do 15:00 hod.

MUDr. Šmatová
Od září je úterní ordinace v ranních
hodinách (8:00-10:00 hod.) jen pro
akutně nemocné pacienty (důsledek změny ordinačních hodin
dětské ordinace).
V pátek 16. 9.,14. 10., 25. 11. 2016,
6. 1.,17. 2.,18. 3. 2017 je ordinace
pouze do 9:00 hodin.

Informace z obce
Dne 28. 6. 2016 se uskutečnilo veřejné zasedání obecního zastupitelstva.

Zastupitelstvo obce schválilo:
- účetní závěrku, závěrečný účet obce Holubice za rok 2015
Členové zastupitelstva obce vycházeli při schvalování účetní závěrky z účetních výkazů
sestavených k rozvahovému dni 31. 12. 2015 - rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha
inventarizační zprávy, zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření .Výsledek hospodaření obce za rok 2015 činí 2.977.508,42 Kč.
- účetní závěrku MŠ Holubice za rok 2015
Členové zastupitelstva obce vycházeli při schvalování účetní závěrky MŠ z účetních
výkazů sestavených k rozvahovému dni 31. 12. 2015 - rozvaha, výkaz zisku a ztráty,
příloha a zprávy z finanční kontroly provedené obcí Holubice. Výsledek hospodaření MŠ
za rok 2015 činí 77.345,00 Kč.
- závěrečný účet DSO Od Okoře k Vltavě za rok 2015
- závěrečný účet DSO Budečsko za rok 2015
- rozpočtové opatření č. 2/2016
- přeložku vedení 22 kV Holubice, p.č. 73/2, k.ú. Holubice
Starostka seznámila zastupitele s obsahem žádosti, podávané na spol. ČEZ Distribuce
a.s. Obsahem žádosti je přeložení vysokého napětí na pozemku p.č. 73/2, k.ú. Holubice
ve vlastnictví obce, které brání vybudování infrastruktury a následnému prodeji stavebních parcel. Termín realizace 2016/2017.
- vyhlášení záměru o odkoupení části pozemku p.č. 349/1, k.ú. Holubice
ZO po projednání žádosti, podané pí. Lindou Vrňákovou, o možnosti odkupu části
obecního pozemku parc.č. 349/1, k.ú. Holubice, žádosti nevyhovělo.
- pokládku NN do země v obci Holubice
Starostka předložila ZO žádost na spol.ČEZ Distribuce a.s. o pokládku zbývajícího
zařízení NN (nízké napětí) do země ve staré části obce Holubic, tzn. od č. p. 140 směrem
k rotundě, k OÚ a k bývalému areálu ZD. Zpracování projektové dokumentace se předpokládá v roce 2016/2017 a termín realizace v roce 2018.
- navýšení ceny stočného s platností od 1. 7. 2016
ZO projednalo upravení ceny stočného z důvodu vysokých nákladů na provoz čističek
odpadních vod (ČOV) a na provoz splaškové kanalizace. Tato cena je regulována, do
ceny se promítá několik faktorů –náklady na provoz, opravy , pronájem, mzdy. Výpočet
ceny se provádí vyhláškou MZe č. 428/2001 Sb.19 a). Adekvátní cena v této oblasti je
30 Kč vč.DPH. Změna ceny ve smlouvě bude upravena dodatkem č. 1.
- SoSB o zřízení služebnosti se spol. ČEZ Distribuce, a.s. č. IV-12-6019724/2
ZO byla předložena SoSB společností ČEZ spočívající ve vedení nového NN pro
výstavbu rodinného domu, vedené po pozemcích ve vlastnictví obce p. č. 251/1 , 349/1,
k.ú. Holubice. Jednorázová náhrada bude činit 20.000 Kč. ZO schválilo uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí se spol. ČEZ Distrubuce, a.s.
- přeložku silnice č. II/240- přeložka D7 - D8
ZO stále trvá na pokračování v jednáních ohledně změny trasy mimo katastry obce. ZO
pověřují starostku obce najmout renomovanou právnickou firmu na zastupování obce
ve věci napadení způsobu postupu v návrhu umístění sinice II 240 a uvolnit k tomuto
účelu finanční prostředky. ZO schválilo najmout právnickou firmu a uvolnění finančních
prostředků pro napadení způsobu v umístění silnice.
- studie OC Holubice
ZO schválilo záměr investora – společnosti OC Holubice s.r.o. vybudovat na pozemcích
p. č. 643/2,643/6,70/7,70/8,643/1 a 643/5, v k. ú. Kozinec, společensko-obchodní centrum
(dále jen ,,SOC“), jehož součástí by měly být prostory sloužící obchodu a službám
pro občany a dále pak prostory kulturně-společenské, tak jak je předmětné dispoziční
a funkční řešení vč. umístění objektu, znázorněno ve studii č.12 (viz obrázek), vypracované dne 21. 6. 2016 ing. arch. Michalem Polákem.
ZO zároveň schvaluje předběžný záměr obce umístit do části SOC kulturní a společenské prostory využitelné pro potřeby obce a jejich občanů (dále jen ,,obecní prostory“)
a deklaruje svůj zájem tyto obecní prostory užívat na základě dlouhodobého nájemního vztahu s investorem (tržní nájemné po dobu min.10 let s možností prodloužení
odkoupení obecních prostor za cenu, která bude vycházet z pořizovacích nákladů a bude
předmětem dalšího jednání s investorem). ZO pověřuje starostku, aby vedla veškerá
další jednání s investorem, poskytla mu potřebnou součinnost a ve spolupráci s ním
připravila a ZO předložila ke schválení návrh dohody o společném postupu, který bude
... pokračování na str. 7
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Rozhovor s ERZ BIKE
Co je to tedy ERZ BIKE?

Po měsících vymýšlení a příprav
„existujeme“ od loňského roku – 2015.
Na jaře jsme zde v novinách uváděli, že
jsme jakási komunita – cyklistický klub.
Dnes bych to asi upřesnil – nejsme
až tak klub. To by vyžadovalo řádné
registrované členy a trochu jiná pravidla
fungování. To my nemáme. Jsme spíše
spolek. Spolek sdružující jak cyklisty,
tak prostě aktivní lidi z naší obce. Jádro
spolku nás tvoří asi sedm a na akce
se přidávají dle aktuálního zájmu další
příznivci. V názvu a logu sice máme
slovo „BIKE“, ale naše činnost má
poněkud širší záběr než jen vyjížďky
na kole.
Můžete nám tedy přiblížit, co všechno ERZ BIKE obnáší?
V podstatě máme takové tři hlavní
činnosti, jakési tři pilíře naší činnosti:

Pánové Zdeněk Zeman a Petr Velička

Rozhovor s panem Veličkou
a panem Zemanem aneb Jak
dva bývalí Pražáci pochopili,
o čem je život na vesnici
Když jsem se připravovala na setkání
s těmito dvěma pány, věděla jsem
jen to, že jsou představiteli něčeho,
co si říká ERZ BIKE a že to bude asi
něco o cyklistice. Něco, co sdružuje
cyklonadšence z naší obce a možná
i okolí. Ostatně v tomto duchu
informoval už kratší článek, který se
v Našich novinách objevil na jaře.
Musím říct, že v průběhu rozhovoru jsem pochopila, že zdaleka nejde
jen o nějaké vyjížďky na kolech, ale
myšlenka spolku je mnohem zajímavější a širší…
Pánové, mohli byste na úvod říci
něco málo o sobě?
Petr Velička: Jsem rodilý Pražák.
Do Holubic jsem se přistěhoval před
9 lety. Působím jako obchodní manažer
a celý život mám velmi blízko ke sportu.
Dřív jsem dělal kolektivní sporty jako
florbal nebo fotbal, pak jsem začal
inklinovat spíše k výkonům individuálním a především k cyklistice. Baví mne
aktivní život, moje rodina, hodně mne
zajímá historie. Proto pro mne Holubice
byly ideální volba pro život.
Zdeněk Zeman: Já jsem také Pražák,
v Holubicích, respektive Kozinci, bydlím
8 let. Profesí jsem programátor a mé
druhé já – sportovní - plně vyvažuje to

první - sedavé pracovní. Jsem horolezec, potápěč s instruktorskou licencí,
vodní záchranář, rád si vyjedu na kole…
(Pozn. redakce: Pan Zeman se hodinu
před naším rozhovorem vrátil z horolezecké expedice, kdy úspěšně zdolal
svoji první velkou horu – kavkazský
Elbrus. Gratulujeme!)
Jak dlouho se spolu znáte?
(Pozn. red.: Odpovídá většinou pan
Velička, pan Zeman se občas zapojí
a hovor doplní - aklimatizuje po letu,
náročném fyzickém výkonu a silném
emočním vypětí na Elbrusu.)
Známe se 3 roky. A to bych rád zmínil,
jak jsme se seznámili – došlo k tomu
totiž tady ve vinotéce (pozn. red.:
Rozhovor probíhal ve vinotéce u pana
Pileckého). Ta se stala takovou naší
„klubovnou“. Ne že bychom byli nějací
pijani, to by se ani neslučovalo s naším
sportovním nadšením. Tahle vinotéka je
totiž místo, kam člověk přijde vlastně na
chvíli „vypnout“, zrelaxovat u dobrého
pití, popovídat si a jako bonus má často
příležitost poznat velmi zajímavé lidi.
To prostředí je nějak přitahuje.
Na ulici se jen minete, maximálně se s
někým cizím pozdravíte (což k vesnici
tak nějak patří a což se mi velmi líbí),
na společenských akcích se většinou
bavíte jen se známými, ale tady je
prostor se seznámit s novými tvářemi,
novými osobnostmi a nutno říct, že bych
ani nečekal, jak úžasní lidé u nás v obci
žijí…

1. První z nich zahrnuje sportovní
aktivity – to je tedy především cyklistika
(zde spíše v náročnějších podmínkách
a terénech, pro zdatnější cyklisty, někdy
jde i o závody a podobné akce).
2. Druhé a pro nás možná nejdůležitější je společenské poslání našeho
spolku. Nechceme být jen těmi, kdo
pasivně přijímají to, co přichystají druzí,
ale rádi přispějeme k dění v obci, aby
se nám tu všem lépe žilo. Chceme být
aktivní součástí společenského života
obce. Už jsme se zapojili například
do organizace Dětského dne na Kozinci
(provozovali
speciální
cyklistickou
„opičí dráhu“) a považujeme to za jednu
z našich nejlepších akcí v tomto roce.
Organizovali jsme společné cyklovyjížďky nebo i turistické výlety, zaměřené
hlavně na děti.
3. Třetí částí našich aktivit jsou
akce vzdělávací se zaměřením na
děti. Protože máme řadu osobních
zkušeností a speciální vzdělání v oblasti
bezpečnosti na silnicích a nejen na nich
nebo třeba v oblasti zdravovědy, připravili jsme si program pro děti (v naší
mateřské škole), v rámci kterého jsme
se jim snažili předat základy správného a bezpečného chování v silničním
provozu jak z pozice cyklisty, tak chodce.

... pokračování na straně 4
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Kromě toho jsme děti seznámili s riziky,
která na ně mohla čekat v létě například
u vody, na hřišti či v lese, a snažili jsme
se jim vysvětlit, jak se správně zachovat
v různých situacích, aby se předešlo
nebezpečí či úrazům.
Jak je vidět, aktivity Vašeho spolku
jsou skutečně mnohem rozsáhlejší a
hlavně pro nás všechny obecně prospěšnější, než bychom čekali. Smekám pomyslný klobouček… Jak tohle vše řešíte finančně?
V prvé řadě musím říci, že nejsme
v žádném případě nějaký komerční
projekt. Vše čerpáme ze svého,
případně využíváme svých kontaktů
pro získání sponzorských dárků pro děti
a podobně. Fungujeme ve svém volném
čase. Nemáme placené členství. Máme
sice svoje trička a samolepky, které
je možné si koupit a tím vyjádřit své
sympatie k myšlenkám našeho spolku,
ale to minimum, co z prodeje vyjde,
jde opět plně na aktivity pod hlavičkou ERZ BIKE. Koupíme například
dopravní kužele nebo vymezovací
pásku, abychom mohli zajistit akci jako
na Dětském dni. Děláte-li něco pro lidi
a hlavně pro děti, nemůže to být nikdy
o penězích.
Máte v tomto směru nějakou podporu z vedení obce?
Po nikom jsme nic nechtěli. Věděli jsme,
že naši myšlenku budeme tak trochu
sponzorovat. Nechtěli jsme někam
přijít a natáhnout ruku. Vlastně nás nic
takového ani nenapadlo.
Jak o sobě a o připravovaných
akcích dáváte vědět?
Naším hlavním komunikačním prostředkem je Facebook. Máme jako ERZ
BIKE svoji stránku, o některých akcích
informujeme i přímo na facebookových
stránkách Holubice – Kozinec.
Tato forma komunikace se nám
osvědčila nejlépe, protože umožňuje
maximální aktuálnost, reakci na počasí
a podmínky, je rychlá a přesně cílená.
Pokud Vás naše aktivity zajímají, kromě
Facebooku nás můžete najít i na webu
www.erzbike.cz. Pokud se budete
chtít na cokoliv zeptat, kontaktujte
nás (kontakty najdete na Facebooku
nebo na zmíněném webu). Rádi Vám
dáme rady a tipy například na výlety

Rozhovor s ERZ BIKE
v okolí – především na kole (máme to
tu vlastníma nohama zmapované velmi
podrobně) nebo i pěšky i s využitím
autobusu či vlaku.
Když pořádáte vyjížďky na kolech se
zaměřením na děti – asi těžko může
přijít na sraz a zapojit se jakékoliv
dítě s kolem.
Nelze brát sebou děti samotné - bez
rodičů či doprovodu. To bychom
si bohužel na zodpovědnost vzít
nemohli. (Proto nemůžeme uvažovat
ani o nějakém cyklokroužku.) Ale má-li
s sebou dítě alespoň jednoho rodiče
či dospěláka na kole a umí-li dítě jezdit,
může se do vyjížďky zapojit. Letos
jsme s dětmi jeli dokonce 60kilometrovou trasu a zvládl ji i šestiletý. Je to jen
o motivaci a zábavě.
A jak je na tom ERZ BIKE a ženy?
Jsou samozřejmě naší plnohodnotnou
součástí. ;) Naše manželky, přítelkyně, děti, kamarádky, známé. Naše
ženy dokonce vyvinuly vlastní aktivitu
– společné běhání. Nejde o nějaké
výkony, ale o aktivní relax. Je specifický tím, že ženy běh dokázaly spojit
s povídáním, což pro ně má nejen
psychologický efekt, ale mluvení za běhu
má i dobrý efekt tréninkový - zbytečně se
nepřepínáte, čímž dosáhnete optimálního výsledku. Přidáte se?
Možná některá ze čtenářek. ;)
Ale zpět ke kolu - máme tady v okolí
nějaké cyklostezky?
Jedna vede i naší obcí. Vede po silnici
od Svrkyně na Kralupy. Značí se malými
žlutými cedulkami, kterých jste si jistě
mnozí již všimli.
Skutečně? Tak to jsem netušila.
Lidé si často myslí, že cyklostezka je
ten asfaltový pruh vedoucí po poli vedle
silnice. Ale cyklostezkami jsou často
silnice 3. třídy, polní nebo lesní cesty.
Tyhle asfaltové pásy v roli dopravních
stezek mají svůj význam hlavně ve
městech, kde mají umožňovat lidem
zdravější cestu do zaměstnání. Jinak
nejsme právě jejich zastánci. Ale to by
bylo na delší debatu.
Jaké trasy pro cyklisty máme v okolí
naší obce?
Musím říct, že podle mého názoru jsou
zde možnosti pro cyklisty velmi dobré.

Vede zde síť cyklostezek, kterou si
můžete zobrazit například v offline verzi
mapy.cz. Jsou to poměrně nenáročné
trasy a terény, vhodné i pro děti, krásná
místa, stopy historie. Kdo chce, najde si
i náročnější terén. Když už trasa vede
po silnici, je poměrně bezpečná – není
zde takový provoz jako třeba kolem
Říčan nebo Jesenice. Ostatně – vše je
o ohleduplném chování lidí.
Jak cyklistů, tak řidičů nebo i chodců
po stezkách včetně tzv. pejskařů.
Je to prostě o určité lidskosti, ve kterou
osobně nepřestávám věřit. ;)
Mimochodem – často to není o tom,
kudy nebo kam jedeme, ale s kým cestu
sdílíme…
To máte pravdu. A je to i mnohem šířeji uchopitelná myšlenka…
Nu, vraťme se k ERZ BIKE.
Co bude dělat v zimě?
Kola budou zazimovaná, ale nohy ne.
;) Chystáme několik výletů, vyrazíme
si zaplavat, rádi bychom navštívili
s naším „programem“ děti ze základní
školy, jistě se najdou i další příležitosti,
jak ERZ BIKE a jeho poslání i v zimě
aktivizovat. ;)
Na závěr nesmí chybět naše zlatá
rybka – co byste si od ní přáli?
Petr Velička: Hlavně štěstí. Protože
když máte štěstí, máte i zdraví. Nedávno
jsem četl rozhovor s horolezcem
Reinholdem Messnerem, ve kterém
řekl něco, co plně sdílím: člověk by měl
v životě dělat jen to, co ho baví. Ano,
není to tak jednoduché, často musíme
dělat i to, co se nám zrovna nechce,
ale když se naučíme vážit si všeho,
co nám život přináší, může být i méně
příjemná záležitost zábavou. Je to o
vnitřní spokojenosti. A to jsem možná
vzal přání i tady Zdeňkovi…
Zdeněk Zeman: Co se týče mne, jsem
ještě plný Elbrusu. Natolik, že moje
aktuálně největší přání je se tam vrátit.
Děkuji Vám oběma za rozhovor,
přeji Vám za všechny čtenáře nejen
splnění Vašich přání, ale aby se
myšlenky ERZ BIKE dále šířily a
i díky ERZ BIKE se nám v naší obci
pěkně a aktivně žilo. ;)
HM
Motto dnešního rozhovoru:
Neexistuje nic skutečně cenného, čeho může
být dosaženo bez práce a bez námahy.

Kulturní dění v obci
... pokračování ze strany 1

Vrcholem sportovního léta v Holubicích
byl Fotbalový turnaj u příležitosti 85.
výročí založení TJ Sokol Holubice.
Konal se o víkendu 20. – 21. srpna.
Účast na dvoudenním turnaji přijaly
týmy Libčic, Dolan a Čechie Kralupy.
V sobotu se proti sobě utkaly Libčice
a Dolany, holubický soupeř z Okresního
přeboru jasně vyhrál. Ve druhém utkání
vyzvaly Holubice oslabenou Čechii
Kralupy a vyhrál vysokým rozdílem 11:1.
V nedělním finále se tak utkaly Holubice
proti Libčicím.
Ještě před tím, než samotné finále
vypuklo, proběhlo na trávníku slavnostní poděkování hráčům a funkcionářům
Sokola, kteří byli před 40 lety u toho, když
se nastartovala holubická éra postupů,
která měla svůj vrchol až v Krajském
přeboru. Následně si domácí premiéru
ve zbrusu nových dresech odbyli hráči
naší přípravky, kteří si zahráli proti velmi
kvalitnímu týmu Zákolan. Výsledek
nebyl pro naše chlapce zrovna povzbudivý, ale věříme, že i přípravka je
na začátku své cesty za dobrým
fotbalem, vítězstvími a postupy. Tak ať
se našemu fotbalovému potěru daří!
A jak tedy dopadlo finále turnaje?
Do okresního derby ve finále vstoupili lépe domácí. Holubice vedly v brzké
době 2:0. Následně padla branka
na 3:0 a zdálo se, že vítězství je doma.
Libčice se však vrátily do zápasu a udělaly
z utkání pořádné drama. Závěrečné skóre nakonec bylo 4:4. Aspoň se
diváci dočkali oblíbených penalt, které
měly o vítězství rozhodnout. A rozhodly
- penaltový rozstřel ovládly Holubice
a staly se tak vítězi turnaje.
Naši fotbalisté tak tím nejlepším
způsobem uctili památku všech, kteří
se na dlouholeté historii našeho Sokola
podíleli. Přejme našemu TJ Sokol, aby
měl stále dostatek příznivců a byl ještě
po mnoho dalších let jedním z pilířů
sportovního života naší obce.
HM

zde sešli zástupci farmářů z jedenácti
spřízněných okolních obcí se starosty a
lidmi, kteří s nimi přišli slavit.
Co se o dožínkách píše v chytrých
knihách?
* Sklizeň úrody již v dávných dobách
znamenala největší praktický zlom v
průběhu roku - konec období nouze
a přechod k (dočasnému) nadbytku
potravy. Proto se čas dožínek v
mnoha společnostech pokládal za
začátek nového roku, což se vlastně
do dnešních dní dochovalo v podobě
začátku školního roku.
* A z historických pramenů: Když obilí
jest sklizeno, Slované slavějí obžinky
- dožinky. Mladá žnečka s věncem na
hlavě podává hospodáři věnec z obilí a
kvítí polního, přeje mu jménem všech
ženců štěstí, zdraví. Hospodář je pak
vyčastuje. Pak při hudbě jedí, tancujou,
pijou…
A přesně tak to vypadalo i na dožínkovou sobotu v Úholičkách. Jen místo
„mladé žnečky“ předávali posvěcené
dožínkové věnce starostům farmáři.
Od samého začátku nechyběla trefná
slova oslavující nelehkou práci farmářů a
všech, kdo se na ní podílejí. S úvodními
zdravicemi vystoupili Ing. Jan Miller (za
pořádající soukromé farmy), představitelé Asociace soukromého zemědělství
ČR, Svazy vlastníků půdy ČR, Národní
památkový ústav či Asociace majitelů
hradů a zámků. Pojícím tématem byl
letos „Sedlák, vlastník půdy a venkovská komunita pro budoucí generace“.
Po slavnostním posvěcení věnců přišla
chvíle, kdy každý starosta převzal z
rukou jednoho z farmářů dožínkový věnec, který by měl až do Vánoc
nebo do příštích žní zdobit jejich úřad
či jiné chvályhodné místo v obci, pro
příklad nově otevřenou základní školu.
Každý ze starostů pronesl své poselství
a poděkování. Naší paní starostce
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Bc. Evě Ježkové předával dožínkový
věnec nejmladší mladý zemědělec z
generace Millerů Honza Miller. Z úst
paní starostky pak krom jiného zazněla
věta, která na první dojem možná
mnohé překvapila či postrašila, ale pak
si každý uvědomil její pozitivní dosah:
popřála všem, aby nám kombajny na
polích prášily co NEJDÉLE.
A pak začalo dožínkové veselí. K dobré
náladě přispělo bubenické hudební
uskupení Blabubural, které svými
živými rytmy rozhýbalo všechny, kdo
se přišli bavit. Nechybělo dobré jídlo
a pití – opékané sele, řízky, sladké
dobroty, klobásy, jitrnice... O pití se
mimo jiné postaral i pan Pilecký se svou
minivinotékou, svoji nabídku představilo i všem dobře známé „kravičkové“
auto Mléko z farmy. K tomu zazpívala výborná Kateřina Svobodová se
skupinou Tajemoje, kapela Křížoband
si připravila speciální akční program pro
děti a dospělé pak potěšil Jan Kalousek
(známý to zpěvák, nikoli ministr…).
Dospěláci hlavně jedli a pili, dožínek
si ale plně si užívaly i děti. Mohli si
hladit a krmit různá hospodářská
zvířata (oblíbení byli hlavně pštrosi
nebo telátka), prohlédnout si výstavu
zemědělské techniky a obdivovat
historické i moderní stroje, projet se v
traktoru či autu – veteránovi, vylézt si
jako horolezec na strom a pak se svézt
provazovou lanovkou, povozit se na
poníkovi, nechat si pomalovat obličej
– nutno dodat, že neodolali ani mnozí
dospělí. ;)
Nezbývá, ne
ž abychom i my poděkovali našim
farmářům a všem, kdo se starají o to,
aby náš stůl nikdy nepocítil období
nouze,
jaká
museli
překonávat
naši předkové. Přejme nejen našim
farmářům a hospodářům hodně štěstí
a zdraví a nechť se i v příštím roce
sejdeme na oslavě dobré úrody.
HM

Dožínkové setkání 2016
Rok se s rokem sešel a naši farmáři
úspěšně sklidili z polí letošní úrodu.
Léto bylo letos příznivější než vloni,
méně horké a na vláhu o něco méně
skoupé, počasí přálo dobré úrodě.
A dobře objednané bylo počasí tentokrát
i na slavnost k ukončení žní – na Dožínky,
které se již potřetí konaly v zámeckém
parku v Úholičkách. V sobotu 3. září se

Všichni zúčastnění starostové (nebo jejich zástupci) s dožínkovými věnci
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Kulturní dění v obci
Pozvánka na slavnostní

Vítání občánků

22. 10. 2016
od 14:00 hod.
v budově Obecního úřadu
Holubice
Těší se na Vás
starostka obce Bc. Eva Ježková

Opuštěná želva našla domov
V minulém vydání Našich novin jsme
informovali o želvě, která žila ve výpusti
dešťové kanalizace u hřiště. S potěšením přináším zprávu, že se ozvala paní
Martina Braunová z Holubic, která se
želvy ochotně ujala a poskytla jí nový
domov.
Paní Braunové se podařilo želvu
nádhernou odchytit a na své zahradě
pro ni připravila ohrádku s jezírkem.
Není tady sama. Hned vedle „bydlí“
želvy suchozemské. A tím není
výčet fauny paní Braunové zdaleka
vyčerpán ;). Ochočená křepelka,
upovídaný papoušek žako, oblovky,
roztomilý ježek bělobřichý, který
bohužel přes den spí, takže na mě
prskala malá pichlavá koulička. A to
největší překvapení mě čekalo uvnitř
domu. Paní Braunová má chovatelskou
stanici skinny morčátek. Já tato roztomilá a zvědavá zvířátka bez srsti viděla
poprvé v životě a naprosto mě uchvátila.
Ale zpátky k osiřelé želvě. Již má domov
s láskyplnou péčí. Co více si želva i my
můžeme přát? ;)
Paní Braunová, děkujeme.
AP

SPOLEK PRO ČESKO-FRANCOUZSKÉ PŘÁTELSTVÍ
VE SPOLUPRÁCI S ŘÍMSKOKATOLICKOU FARNOSTÍ KRALUPY NAD VLTAVOU

VÁS ZVOU NA

TŘETÍ MICHALSKOU POUŤ KE KAPLIČCE SVATÉHO MICHAELA
ARCHANDĚLA V KOZINCI
V SOBOTU 1. 10. 2016 V

KOZINCI OD 14:00 HOD.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM:
OD 14:00 - U KAPLE V KOZINCI - DÍLNY PRO
DĚTI

14:30 MARIE

U ROTUNDY NAROZENÍ PANNY
V HOLUBICÍCH - PŘIVÍTÁNÍ
POUTNÍKŮ A ZAHÁJENÍ POUTI

15:00 - BOHOSLUŽBA
V KOZINCI

SLOVA

-

V KAPLI

16:00 - DOPROVODNÝ PROGRAM

OBR.: SOUČASNÁ PODOBA BAROKNÍ PÍSKOVCOVÉ SOCHY BOHA
OTCE SEJMUTÉ Z PRŮČELÍ KAPLIČKY ZA ÚČELEM
RESTAUROVÁNÍ, LETOS SE SOCHA PO LETECH VRÁTÍ
DOMŮ

KONTAKT ZA FRANTICZECH: JITKA KUFNEROVÁ – kux@centrum.cz

http://franticzech.unas.cz
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Informace z obce
Svoz nebezpečných složek
komunálního odpadu
Kdy:

17. 9. 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.

Kominík
Provádíme kominické práce:
• Kontrola – čištění komínů na tuhá i plynná paliva, výběr
sazí, kontrola komínů včetně vystavení kontrolní zprávy
dle nařízení vlády č. 320/2015 Sb., zápis do požárního
deníku a vylepení komínové známky
• Opravy komínových těles, vložkování komínových
průduchů, kompletní údržba spalinových cest
Dále zákazníkům nabízíme:
• Prohlídku komínů inspekční kamerou
• Měření komínového tahu
Tyto služby se objednávají předem, přístroje se
nevozí nepřetržitě a zákazník nesmí topit!!
Objednávejte na OÚ Holubice, tel.: 315 786 086
Termín: 7. - 9. 10. 2016
Kontakt: Kominictví Kryštof, Marcela Macháčková tel.: 602 111 632
Svoz velkoobjemového odpadu
Kdy:
Kde:

16. 9. 2016 od 9:00 hod. – 19. 9. 2016 do 9:00 hod.
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.

Zastupitelstvo obce schválilo:
... pokračování ze str. 2

upravovat základní parametry spolupráce mezi obcí a investorem při realizaci
předmětného investičního záměru, jakož
i návrhy případných dalších souvisejících
ujednání a dohod.
- přijetí opatření k nápravě chyb a
nedostatků
a) Vyvěšení záměru směnné smlouvy
pozemku p. č. 64/80, k. ú. Holubice
e vlastnictví obce Holubice a pozemků
p. č. 64/51 a 64/52, k. ú. Holubice ve vlastnictví pana V. Matouška
vyvěšeno elektronicky a na veřejné úřední
desce 25.2.2016 a sejmuto 14. 3. 2016.
Směnná smlouva byla schválena ZO dne
5. 4. 2016.
b) Přeúčtování hospodářského výsledku
za rok 2014 dokladem 610019 ze dne
24. 11. 2015 ve výši 8.639.709,69 Kč,
dále hospodářský výsledek za rok 2015
dokladem 610004 ze dne 31. 5. 2016 ve výši
2.977.508,42 Kč
- různé
a) Výstavba 3 BD (bytových domů) viz
obrázek v lokalitě Holubí háj na pozemku
p. č. 645/1, k. ú. Kozinec
Ing.Kuchař informoval o jednání s novým
majitelem a investorem výstavby BD
(v souladu s územním plánem, dle platného
stavebního povolení).

Na základě jednání s investorem obec bude
požadovat :
a) pro nákladní dopravu pro vjezd a závoz
techniky a
materiálu nepoužívat silnici
(zámkovou dlažbu) v lokalitě Holubí háj,

nýbrž polní cestu, aby se zamezilo poškození komunikace
b) přípravu návrhu harmonogramu prací
c) úpravu pracovní doby ve všední dny a o
víkendu/státních svátcích.
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PROVOZ KULTURNÍHO DOMU HOLUBICE (TĚLOCVIČNA)

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

8:00 ‐ 12:00

TV

ZŠ

15:30 ‐ 17:00

škola ‐ sportovní hry

Zlámalová

17:00 ‐ 18:30

fotbalový trénink děti

TJ Sokol Holubice

18:30 ‐ 19:30

Závodní aerobik

Sport a Aerobic Club LT

8:00 ‐ 9:30

jóga

Matějovská

10:00 ‐ 13:00

TV

ZŠ

14:00 ‐ 19:15

Závodní aerobik

Sport a Aerobic Club LT

8:00 ‐ 9:50

TV

ZŠ

10:00 ‐ 11:00

mimísek

Žifčíková

11:00 ‐ 13:00

TV

ZŠ

14:00 ‐ 17:00

Závodní aerobik

Sport a Aerobic Club LT

17:00 ‐ 18:00

Kroužek aerobiku pro děti

Sport a Aerobic Club LT

18:00 ‐ 21.00

Závodní aerobik

Sport a Aerobic Club LT

8:00 ‐ 10:00 + 11:00 ‐ 12:00

TV

ZŠ

14:00 ‐ 18:00

Závodní aerobik

Sport a Aerobic Club LT

20:00 ‐ 21:00

KRUHOVÝ TRÉNINK

Sport a Aerobic Club LT

10:00 ‐ 12:00
14:30 ‐ 19:00

TV
Závodní aerobik

ZŠ
Sport a Aerobic Club LT

14:00 ‐ 18:00

REZERVACE PRO PLESY
soukromé tance

Hrdlička

Kronika vypráví
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(pokračování z lednového vydání Našich novin - o škole, pozemcích v obci)
Když se škola roku 1868 otevřela, bylo již tenkrát zapsaných dětí k návštěvě školy 106 a roku letošního dosáhla výše 111 i více . Pro školní rok 1882/3 dokonce až 122 dětí vyznamenáno. Přičiněním
nynějšího správce školy bylo již i zavedeno jednání na rozšíření zdejší školy na dvojtřídní a byl zde již
pan okresní hejtman Bohdanecký ze Smíchova na komisi osobně se přesvědčiti a proslavil se následovně: až posavád vás zákon vzdor tomu že jde přes 80 dětí školou povinných by jste školu rozšiřovali neb
vaše školní světnice dosti pohodlné i 100 dítek pojme , a bude hlavně záležeti na občanství samém,
by se přičinilo o zřízení školy dvojtřídní , by při nynějších školních zákonech kdy povinnost návštěvy
školy osm roků jest, aby dítky po celý ten čas jedno a to samé vyučování neposlouchali čímž jim
to zevšední a nemůže se nikdy žádoucího cíle dojíti .
Klade nám úkol ten velmi na srdce , abysme se o to přičinili . Pan okresní hejtman měl úplnou pravdu,
ale když se to vezme ze stanoviska , že ač zde mnoho vítek jest ale největší část rodičů třídy dělnické ,
které jak nastanou na jaře práce děti nechávají vzdor všemu napomínání doma a tak by se mohlo
stát, že by škola resp. třída II. po čas letních měsíců byla prázdná úplně a pan správce školy by neměl
koho učit, proto se rozšíření to odložilo na dobu pozdější , až se poměry zlepší . Náklad na dosavadní
školu, kterou stavěl p. Fr. Beránek toho času majitel domku č. 56 zde (nyní již mrtev) činil 3757,15
a dodatečný náklad za více práce 408,38, tedy úhrnem 4165/53.
Roku 1878 se zde stalo upravení nové pozemkové knihy a při té příležitosti se přihodila pozoruhodná
a pro obec velmi prospěšná věc, kterouž jsem viděl potřebnou zaznamenati . Když roku 1879 řádila
v zdejší obci cholera stalo se , že byl hřbitov zde okolo kostela přeplněn a nebylo již místo k pohřbení .
Přikročeno tedy v záduše k zařízení hřbitova jiného. Kam ale – záduš svůj pozemek na blízku obce
nemá, smluvila se tedy s obcí . A poněvadž ani obec tak na blízku pole neměla, usneseno a vyměněno by
bylo pole č. parcel . 51/2 ve výměře 338 kteréž náleželo t.č.: p. Františkovi Šárovi rolníku č. 8, kterýž
jej dal na nynější hřbitov a zaveden t. č. nějaký protokol se záduší , že dostane dvojnásobnou náhradu
ze zádušního pole . Pan František Šára až příliš důvěřoval zádušnímu úřadu, takže ani nežádal opis
toho výměnného protokolu a stalo se , že záduš s náhradou pořád odkládala, rozličnými výmluvami záležitost zdržovala a poněvadž p. František Šára chtěl míti pozemek nahrazený, dala mu obec
pozemek svůj, sama však na náhradu úplnou čeká dosud .
Hroby jsou již ale na svém
místě . Hlavní počátek náhrady
neučinil by se od záduše roku
1874, kdyby p. Václav Procházka t. č. obecní radní , nebyl dal
přičinění , nebylo by se zase
nic dostalo, až při příležitosti při komisi dne 23. dubna
1878, jenž se zde odbývala
za příčinou upravení nové
pozemkové knihy. Již řídil
okresní adjunkt soudní pan Jan
Chlum u přítomnosti důvěrníků
komise jenž byli: Jan Procházka
obecní starosta, p. Tomáš Beneš
a p. Václav Procházka co zástupc
i obce pak pan Rudolf Wunš
okresní tajemník zástupce okresu
a p. Jos. Majer Hofer správec
z Nelahozevsi a p. P. Em. Doležal
děkan z Minic co zástupci
záduše a patronátu.
Při té komisi navrhli zástupcové obce panu okresnímu tajemníkovi , že nyní jest ta nejlepší příležitost na výměnu toho pozemku za hřbitov a aby se se zástupci záduše v tom smluvil . Pan tajemník
v podobných záležitostech velmi chytlavý pán , ihned se (rozumí se , že po tajnu) vyptával , zdaliž má
záduš nějaké pole zde , které v menším kuse jest by se mohlo dáti celé . Nato mu důvěrníci obce ukázali
v mapě pole na ratávy zvané , kdež jsou dva kousky. Jeden menší a jeden větší . Usnesli jsme se , že když
nám dají ten menší , že budem též spokojení , že to ale zkusíme , kdyby to šlo s tím větším č. par. 146
ve výměře 158.
(pokračování v dalších vydáních Našich novin)

Zpracovala AJ
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Aktuálně z holubického pažitu

Holubickým fotbalistům už to zase
začalo – Okresní přebor má za sebou
dvě kola.
O prázdninách jsme absolvovali letní
přípravu. Tréninky pod vedením trenéra
Romana Slavíčka začaly už ke konci
července. Zatímco v minulých letech
tým většinou podstupoval náročné
výběhy za účelem získání kvalitní
fyzické kondice, letos se připravoval
především na hřišti.
První zápasový test podstoupily
Holubice až na turnaji v Klobukách,
který byl na programu 13. srpna.
Ze tří odehraných zápasů A tým jednou
padl v penaltovém rozstřelu (Libušín –
Holubice 2:1), jednou vyhrál (Klobuky
– Holubice 1:2) a v závěrečném duelu
prohrál (již bez penalt v základní hrací
době) s Vinařicemi 1:3. Na turnaji tak
Holubice obsadily 3. místo.
O týden později se konal dvoudenní turnaj v Holubicích k výročí 85 let
od založení TJ Sokol Holubice, který
Holubice s notnou dávkou štěstí vyhrály
(jak jste mohli číst na jiném místě těchto
Našich novin).
Kvalitní letní příprava i pozitivní
„nakopnutí“ v podobě vítězství v turnaji
by našim chlapcům mohlo dopomoci
k dobrému rozjezdu v Okresním
přeboru. Výsledky prvních dvou kol
tomu nasvědčují. I když – kdo viděl první
domácí zápas Holubic proti Hostivici, ten ze shlédnutého výkonu našeho
týmu nejspíš moc radost neměl…
Byla to prostě dřina, ale naštěstí první
body v nové sezoně Okresního přeboru
zůstaly doma. Holubičtí fotbalisté
porazili na domácí půdě Hostivici
2:0. O výhře rozhodly branky z druhého
poločasu, kdy se prosadila nová
posila Michal Peroutka a střídající Jan
Hovězák.
Holubice nastoupily k utkání s jedinou
absencí - střelce Jiřího Valtra, na kterou
trenér Roman Slavíček zareagoval
změnou rozestavení. Místo tradičního
4-4-2 byl na hrotu pouze Pavel Rodr
a za ním operovali tři ofenzivní záložníci, kteří byli jištěni dvěma defenzivními
štíty.
Vstup do zápasu ale Holubicím nevyšel
dle představ. Tým se takřka vůbec
nedostával ke kombinační hře, kupily
se chyby v rozehrávce a přicházely
zbytečné ztráty. Obrana byla pod neustálým tlakem soupeře, musela zachycovat
jeden útok za druhým. Jistými zákroky
držel tým brankář Robert Pečonka,
který se pomalu rýsuje do jedné z opor

holubického týmu. Několikrát našemu
týmu pomohlo i štěstí. A to třeba když
sudí přešel faul našeho hráče v pokutovém území…
Do druhého poločasu udělal trenér
Roman Slavíček změnu. Vrátil se
k původnímu rozestavení, ve kterém
Holubice nastupovaly v minulém
ročníku. Na hrot se k Pavlu Rodrovi
posunul Michal Peroutka a záloha
se zformovala do klasické čtyřčlenné formace. Což přineslo kýžený
efekt: Holubice se najednou začaly
dostávat do zajímavých šancí. Jenže
vázlo zakončení. Příležitost skórovat
měl Ondřej Jurko, ale ideální okamžik
prováhal. První gól zápasu tak musel
padnout z prostoru daleko od hostivické branky. V 56. minutě se nováček
v holubickém týmu Michal Peroutka
překvapivě odhodlal vypálit z 25 metrů
na brankáře hostí a ten míč pustil
za svoje záda. Vstřelená branka Holubicím pomohla. Tým začal hrát uvolněněji,
ale pořád to nebyl zdaleka optimální
výkon.
V 61. minutě nastoupil do zápasu místo
zraněného Jiřího Trlifaje Jan Hovězák
a bylo to velmi zdařilé střídání. Už v 64.
minutě využil vytáhlý útočník své fyzické
parametry a centrovaný míč do pokutového území umístil hlavičkou přímo
do hostivické branky 2:0.
Vstřelit mohl i další gól. Poté, co využil
špatné rozehrávky hostujícího stopera,
zkoušel vypálit z hranice vápna. Jenže
mimo. Velkou šanci zahodil i Kirill
Prilepskiy. Po hezké přihrávce kapitána
Vladimíra Helebranta obešel brankáře a
stačilo už jen zavěsit. Holubický fotbalista však trefil přímo stojícího hráče
v brance Hostivice. A to bylo pro
tentokrát vše.
Holubice tak vyhrály první soutěžní
utkání v nové sezoně 2:0 a s nepříjemným soupeřem svedly spíše urputnou
bitvu, než strhující podívanou pro diváky.
Doufejme, že v příštích zápasech již
budeme mít opět možnost vidět sehraný
tým a pěkný fotbal. ;)
Holubice - Hostivice 2:0 (0:0)
Branky: 56. Peroutka, 64. Hovězák
Sestava: Pečonka - Mára, Trojan, Trlifaj
(61. Hovězák), Brož - Helebrant, Vlk Prilepskiy (81. Salava), Jurko, Peroutka
(78. Dvořák) - Rodr
Náhradníci: Hovězák, Dvořák, Salava,
Hajda

V sobotu 3. září jsme jeli sehrát druhé
kolo Okresního přeboru do Psár. Tým
TJ Sokol Holubice porazil Psáry
na jejich hřišti 4:1 (po poločase 0:2)
a dal tak svému předsedovi Frantovi
Marešovi pěkný dárek k narozeninám.
(Za redakční radu i čtenáře přejeme
všechno nej!)
V prvním poločase skóroval Pavel Rodr
a Michal Peroutka, ve druhém poločase
přidal svůj druhý gól Pavel Rodr a
do listiny střelců se zapsal i Lukáš Brož.
Psáry - Holubice 1:4 (0:2)
Branky: 55. Horák Ondřej, 30. Rodr
Pavel, 34. Peroutka Michal, 46. Rodr
Pavel, 53. Brož Lukáš.
V sobotu 10. září od 17 hodin hostíme
doma Roztoky. Mělo by být objednané
slušné počasí i dobré klobásy, tak Vás
- jako vždy - srdečně zveme a těšíme
se na Vaši podporu.
Jakub Dvořák,
HM
Výsledky letní přípravy 2016
Turnaj v Klobukách (13. 8. 2016)
Libušín - Holubice 2:1 na penalty
Branky: Peroutka
Klobuky - Holubice 1:2
Branky: Hovězák, Jurko
Vinařice - Holubice 3:1
Branky: Rodr
Turnaj v Holubicích (20. - 21. 8. 2016)
Holubice - Čechie Kralupy 11:1
Libčice - Dolany 13:0
O 3. místo: Dolany - Čechie Kralupy 8:4
Finále: Holubice - Libčice 5:4 na penalty

Kulturní dění v obci

POHÁDKOVÝ LES
24. 9. 2016
od 14.00 hod.
u fotbalového hřiště
opákání špekáčků, sladké zákusky a spousta zábavy,
hraje skupina Beruška
Pro děti občerstvení

zdarma
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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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