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Momentka z Mysliveckého plesu i s tombolou v pozadí

		
Stylová výzdoba z jehličí dotváří atmosféru

Myslivecký ples 2014
Plesovou sezónu v Holubicích tradičně zahajuje Spolek myslivců. Počátkem ledna vyzdobí
sál kulturního domu větvemi, vystaví ulovenou lesní zvěř hostům na odiv a bál může začít…
Bar zásobený alkoholem nejrůznějších druhů nenechal bez povšimnutí žádného hosta, bohatě
obložené chlebíčky šly také na dračku.
Nevelký parket byl po celou dobu v obležení tancechtivých párů, klasický vláček napříč sálem
a generacemi přispěl k uvolněné sousedské atmosféře. Po pár sklenkách silnějšího moku
tančili na stolech (kromě dam) i pánové, ani sportovní náčiní na stěnách či stropě nezůstalo
nevyužité :o).
... pokračování na str. 8
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Zastupitelstvo obce
Starostka:
Eva Ježková
Místostarosta: Petr Satrapa
Členové zastupitelstva:
Ing. Jan Miller, Markéta Pilecká,
Ing. Daniel Dubský, Ondřej Šrámek,
Věra Bittnerová, Markéta Šedivá,
Jaroslav Doubek. Další veřejné
zasedání zastupitelstva se uskuteční 25. 2. 2014 od 18:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ.
Další vydání Našich novin najdete
ve schránce 6. - 7. 3. 2014.

Blahopřejeme jubilantům
V prosinci oslavili narozeniny:
Kaluš Miroslav, 70 let
Kubelka Václav, 65 let
Millerová Eva, 85 let
Ochotný Stanislav, 80 let
Šíchová Jaroslava, 86 let
Žaludová Hana, 65 let

Informace z obce
Dne 17. 12. 2013 se uskutečnilo veřejná zasedání obecního zastupitelstva.

Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Vyhlášení konkurzního řízení na výkon funkce ředitelky MŠ Holubice. Podrobnosti budou zveřejněny začátkem měsíce ledna 2014.
2. Změny v rozpočtu obce Holubice č. 3/2013 na základě doporučení finančního
výboru.
Rozpočtové příjmy:
par. 1039 pol. 2111		
+ 1.200,- Kč (těžba dřeva)
par. 0000 pol. 1351		
+ 80.504,- Kč (odvod z loterií)
par. 3392 pol. 2132		
+ 8.000,- Kč (pronájem KD)
Rozpočtové výdaje:
par. 2219 pol. 5171		
- 330.824,- Kč (oprava komunikace)
par. 6171 pol. 6130		
- 49.200,- Kč (nákup pozemků)
3. Návrh rozpočtu obce Holubice pro rok 2014. Výše příjmů v rozpočtu 16.898 tis.
Kč a výše výdajů 16.898 tis. Kč. Návrh rozpočtu je vyrovnaný.
4. Smlouvu o obstarání věci s paní Eugénií Sychrovskou. Obsahem smlouvy je,
že se obstaratel zavazuje obstarat péči o zatoulané psy, kteří budou odchyceni
v katastru obce Holubice – Kozinec.
5. Vyvěšení záměru o prodeji části obecního pozemku p. č. 641 k. ú. Kozinec.
6. Kupní smlouvu s panem Evženem Runzou ve věci odkupu obecního pozemku
st. p. 81 k. ú. Kozinec o výměře 158 m2. Cena bude stanovena dle znaleckého
posudku.
7. Kupní smlouvu s panem Karlem Vodolanem ve věci odkupu části obecního
pozemku p. č. 349/2 k. ú. Holubice v Čechách o výměře 36 m2. Cena bude
stanovena dle znaleckého posudku.
8. Kupní smlouvu s Ing. Jiřím Borským ve věci odkupu části obecního pozemku p.
č. 378/2 oddělený od 378/1 k. ú. Holubice v Čechách o výměře 22 m2. Cena bude
stanovena dle znaleckého posudku.
9. Kupní smlouva s panem Alojzem Šulou ve věci odkupu, části obecního
pozemku p. č. 350 k. ú. Holubice v Čechách o výměře cca 18 m2. Cena bude
stanovena dle znaleckého posudku.
10. ZO schvaluje zařazení správního území obce Holubice do území působnosti
místní akční skupiny.

Poplatky vybírané na obecním úřadě
Na OÚ Holubice budou od ledna 2014 vybírány tyto poplatky pro rok 2014:
1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu dle OZV:
• 650,- Kč za fyzickou osobu hlášenou v obci
• 650,- Kč za fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu sloužící k rekreaci a
není hlášena k pobytu
• 1.200,- Kč za fyzickou osobu, která podniká v obci Holubice-Kozinec
Poplatek je splatný bez vyměření vždy do 15. února každého roku. Na známky
z předchozího roku je odpad svážen do konce února následujícího roku.
2. Místní poplatek ze psů dle OZV:
• 100,- Kč za 1. psa
• 150,- Kč za každého dalšího psa
Poplatek je splatný nejpozději do 31. 5. příslušného roku.
3. Místní poplatek za užívání veřejného prostranství dle OZV č. 2/2003:
• 1.200,- Kč za vozidla do 3,5 t
• 2.400,- Kč za vozidla nad 3,5 t
Poplatek je splatný dnem splnění oznamovací povinnosti.
4. Stočné:
• 22,- Kč / 1 m3
V domě, kde je pouze obecní vodovod je spotřeba určena vodné = stočné.

Tam, kde je více zdrojů a nelze změřit
množství odebrané vody je určeno
stočné dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.
Čas plnění je odečítací období, tj. jedno
pololetí, OÚ rozesílá faktury.
Výše uvedené poplatky je možno uhradit
v pokladně OÚ Holubice (platební kartou
nebo v hotovosti) v úřední hodiny:
ÚT
8:00 - 11:30 12:00 - 18:00
ČT
8:00 - 11:30 12:00 - 16:00
Nebo na účet obce: 9924111/0100,
KB a.s. (jako VS uveďte č. p. domu a
do zprávy pro příjemce uveďte, o jaký
poplatek se jedná a Vaše příjmení)
Příklad: vs = 175, zpráva pro příjemce =
svoz KO, Novákovi (hlášeny 3 osoby),
tzn., že celková částka za svoz KO
bude např. 1950,- Kč
Děkujeme za pochopení.
EJ

Rozhovor měsíce

Paní starostka a Tři králové

Rozhovor s paní Ježkovou
V minulém vydání Našich novin
předala paní Kalušová rozhovorovou štafetu manželům Caklovým.
Rozhovor s nimi si budete (jak
doufáme) moci přečíst příště, neboť
v prvním vydání Našich novin
v novém roce již tradičně přinášíme rozhovor s paní starostkou
Evou Ježkovou. Jistě i Vás bude
zajímat, jaký byl pro naši obec rok
právě minulý a co můžeme očekávat
v roce, do kterého jsme před pár dny
vstoupili.
Paní starostko, jaké základní poselství pro naše čtenáře po roce máte?
Tak v prvé řadě bych ráda nám všem
- všem našim čtenářům a občanům
Holubic a Kozince popřála, aby
pro nás ten nový rok byl o něco lepší
než rok 2013, samozřejmě zdraví,
osobní a pracovní úspěchy, ale také
abychom si uměli vážit života, dobrých
lidí kolem sebe a nehnali se jen za kariérami, penězi a pozlátkem... Abychom
věděli, co je pro nás důležité, co nás
naplňuje a za tím si mohli jít.
Když mluvím o dobrých lidech – musím
při rekapitulaci loňského roku ocenit,
jaké jsme jako obec měli štěstí, že
pro nás začala právě před rokem
pracovat Pavla Podrabská, moje
asistentka. Jednání s lidmi, které
je
jejím
každodenním
chlebem,
a hromady obecní agendy - to vše může
být někdy velmi náročné, ale Pavla vše
rychle zvládla, velmi dobře se mezi
nás začlenila, lidé si ji oblíbili a je na ni
spolehnutí.
To jsme rádi. Kromě Pavly Podrabské ale rok 2013 jistě přinesl řadu
dalších úspěchů, úspěšně realizovaných projektů.
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To jistě ano – co se týče stavební oblasti,
tam se především podařilo dobudování infrastruktury. Srozumitelně řečeno
v reálu šlo o ty nejběžnější a nejpotřebnější věci, jako je dostavba vodovodu
(tady se nám podařilo vyčerpat dotace
ze Středočeského kraje), napojení
domů ve staré zástavbě na Kozinci
na kanalizaci nebo nákladná oprava
silnice u autobusové zastávky v Holubicích.

Jak se obec v loňském roce starala
o služby občanům? Jsou nějaké novinky?
Určitě. Dobře se osvědčilo zavedení
častějšího svozu tříděného odpadu
(hlavně plastů) a jak se ukázalo, velmi
hojně je našimi občany využívána
i možnost odvozu odpadu na skládku
Úholičky, do půl tuny zdarma. Důkazem
toho je vymizení či výrazné snížení
nepořádku u popelnic a v okolí obce.

Jedna věc se zatím nepovedla –
slibovali jsme nástupní zastávku
Kozinec – Habrová, ta ale v dohledné
době bohužel nebude. Při jednáních
se třemi majiteli dotčených pozemků
jsme u dvou narazili na zamítavý postoj,
u třetího, který byl věci nakloněn,
by zase realizaci v daném místě nepovolil Dopravní inspektorát a Policie
ČR.
Mezi
úspěšnými
počiny
ještě
musím zmínit vybudování dopravního značení a přechodu pro chodce
od autobusové zastávky Holubice
směrem k základní škole - samozřejmě
v zájmu zvýšení bezpečnosti dětí.

Informační službu občanům představuje
obecní web. Víme, že má své nedostatky především co do přehlednosti,
dostupnosti a aktuálnosti přinášených
informací. Z toho důvodu se pracuje
na jeho nové podobě.
Jsme také hrdí na to, že se v obci stále
rozšiřuje síť drobných služeb občanům,
jako jsou například masáže či pravidelné
aktivity na kulturním domě. Naši občané
a jejich děti tak nemusejí zajíždět
za službami a kroužky do okolních obcí
či do Prahy. Všem aktivitám ve prospěch
občanům poskytuje obec v rámci svých
možností podporu.

Dotkla jste se tématu základní
školy. Jak je připravena na nárůst
počtu dětí?
V roce 2013 ještě kapacita školy dostačovala, ale je možné, spíše jisté, že již
v příštím roce by mohlo být potřeba
otevřít další třídu. Proto byla vypracována
projektová
dokumentace
na rekonstrukci půdních prostor, kde by
bylo možné zprovoznit již od příštího
školního roku až dvě další učebny.
Vše ale bude opět záviset na finančních
prostředcích.
V této souvislosti se musím zeptat
na aktuální situaci s mateřskou
školou.
V zájmu umístění vyššího počtu dětí
jsme po dohodě s Krajskou hygienickou stanicí a Krajským úřadem
nechali vypracovat studii pro rozšíření
kapacity školky o 9 dětí. Náklady na
nezbytné stavební úpravy a doplnění
vybavení jsou zahrnuty v rozpočtu obce
na rok 2014 a s navýšením počtu dětí v
MŠ se počítá od září 2014.
Na střeše budovy školky se také
podařilo realizovat sněhové zábrany
pro úsek nad vchodem a ochozem,
aby byla zajištěna bezpečnost dětí
v zimních měsících.

Stálicí ve výčtu úspěchů naší obce
jistě bude i velká řada vydařených
kulturních a společenských akcí,
pořádaných jak obcí, tak místními
spolky.
Když zmiňujeme spolky, ráda bych
na tomto místě ještě jednou poděkovala
za vysoké nasazení našich dobrovolných hasičů při loňských povodních.
Opakované díky na jejich adresu
přichází průběžně po nejrůznějších
zásazích, na kterých se podílejí. SDH
Kozinec si zaslouží naši velkou úctu
a podporu – tu bychom jim rádi jako
obec poskytli i v jejich snaze o postup
do vyšší kategorie v hasičské hierarchii.
Dalším silným spolkem je u nás TJ Sokol
Holubice, kterému mohu touto cestou
ještě jednou gratulovat k postupu do
okresního přeboru, který se podařil na
jaře loňského roku.
V okresním přeboru nyní bojujeme
o střed tabulky. Všichni držme pěsti,
aby naši fotbalisté naši obec důstojně
reprezentovali a dosáhli na jaře co
nejlepších výsledků. Pro diváky i
fotbalisty bude s podporou obce
připraveno pro jarní sezónu malé překvapení. :-)

... pokračování na straně 4
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... pokračování ze strany 3

Všem spolkům v obci musím na tomto
místě poděkovat za organizaci různých
kulturních a společenských akcí a velmi
doufám, že i v roce 2014 budou v této
tradici pokračovat k radosti a vyžití
všech našich občanů.
Obdobný dík patří i všem, kteří
nejsou nikde organizováni a přitom se
na pořádání akcí podílejí také. Každý,
kdo by se chtěl také zapojit, kdo má
elán a nápady, je vítán – můžete se
hlásit přímo u mne na obecním úřadu.
V loňském rozhovoru jsme zmiňovali i některé negativní jevy obecního
života - s jakými problémy se obec
nadále potýká?
Co mne asi trápí nejvíce, to jsou
neustále se opakující projevy vandalismu. Hloupého a zbytečného. Jsou lidé,
kteří se ve vlastním volném čase obětují
pro obec, její zvelebování a život, a pak
přijde někdo, kdo je schopen všechnu
jejich snahu během pár chvil zničit.
Jen tak – v alkoholovém opojení, snad
v nějakém afektu, ze sportu? Opravdu
moc bych si přála, aby tohle v letošním
roce nebylo...
Náklady spojené s nápravou zbytečných škod způsobených vandaly pak
navíc zbytečně zatěžují obecní rozpočet
Co nás tedy čeká v roce 2014?
Jak si už mnozí všimli, konečně jsou
ve finiši stavební úpravy v budoucím
zdravotním středisku v budově mateřské školy. Počítáme s otevřením
střediska v březnu či dubnu letošního
roku.
Ano, je to o rok později, než se předpokládalo, což způsobila náročnější
jednání s původním majitelem dotčených prostor. Vše se ale nakonec
podařilo dojednat, a tak již brzy mnoha
našim občanům usnadní život dostupnost dětského a praktického lékaře
přímo u nás v obci.
Kompletní vybavení (včetně zdravotnických pomůcek) bylo čerpáno z dotace
z Evropského zemědělského fondu
pro rozvoj venkova.
Naším hlavním záměrem v roce 2014
je oprava místních komunikací.
Velmi doufáme, že získáme dotaci
na rekonstrukci silnice od hřbitova
ke škole a podaří se opravit i její přilehlé

Projevy vandalismu v naší obci

Důležitá informace ke svozu
komunálního odpadu (,,KO“):
části. Na jaře bude zahájeno pokládání retardérů v Holubím háji – v 1. etapě
to bude v Platanové ulici (od obchodu
dolů).
Rok 2014 bude rokem komunálních
voleb. I to je třeba zmínit. Před časem
jsem si myslela, že až udělám vše, co
je na obci potřeba, půjdu předávat své
zkušenosti zase někam dál. V poslední
době si ale často uvědomuji, že vše
není zdaleka hotovo a ani nikdy nemůže být. Z toho důvodu budu s největší pravděpodobností opět kandidovat, abych mohla v započaté práci
ve prospěch obce dále pokračovat.
Myslím si, že stávající obecní zastupitelstvo je dobrý a efektivní tým, který
obec vede správným směrem, vše, co
lze, řeší tak, aby obec nezadlužovalo
a že se pod jeho vedením obec zdárně
rozvíjí.
Vím, že existují různé názory
na věc a velmi ráda si s každým o všem,
co nás pálí, pohovořím – osobně, mimo
anonymní prostředí webových diskusí.
Máte-li chuť obci pomoci k lepšímu,
určitě se ozvěte - každý, jemuž není
život obce lhostejný, je vítán.
Děkuji za rozhovor a přeji Vám i nám
všem dobrý rok 2014.
HM

Vzhledem k častým reklamacím nevyvezených nádob, jsme
byli upozorněni svozovou firmou
na fakt, že nádoby nejsou vždy
vystaveny
ve
svozový
den
před domem na okraji komunikace.
Svozový den je stanoven na pondělí
v čase od 5:00 do 22:00 hodin.
Proto je nutné nádoby na KO mít
připravené na 5:00 hod. ráno v
pondělí a uklízet je až po vysypání
nádoby.
Žádáme proto všechny občany, aby
své nádoby měli připravené a předešlo se tak nedorozumění.
Svozová firma monitoruje cestu
automobilu pomocí GPS a je
schopna doložit celou jeho trasu.
EJ

Informace z obce
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Obec Holubice, se sídlem Holubice 175, PSČ: 252 65, pošta Tursko, IČ 00241211 vyhlašuje na základě
usnesení zastupitelstva obce Holubice za dne 17. 12. 2013

Konkurz
na obsazení funkce ředitele/ky příspěvkové organizace Mateřská škola Holubice, okres Praha-západ, se
sídlem Holubice - Kozinec, Lesní 58, PSČ 252 65, IČ: 71000577 (dále též „funkce“)
Předpoklady uchazeče pro výkon funkce (dle § 5 zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění):
a) plná způsobilost k právním úkonům (svéprávnost),
b) odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost, kterou má uchazeč vykonávat,
c) bezúhonnost,
d) zdravotní způsobilost,
e) prokázání znalosti českého jazyka, není-li zákonem č. 563/2004 Sb. v platném znění stanoveno jinak,
f) praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné
znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a
vývoji v délce 3 roky,
g) znalost problematiky řízení ve školství a příslušných právních předpisů v oblasti školství,
h) morální bezúhonnost,
i) organizační a řídící schopnosti.
Název a adresa zřizovatele, na kterou se doručují přihlášky:
Obec Holubice
Holubice č. p. 175
252 65 Tursko
Obsahové náležitosti přihlášky:
a) úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
b) přehled předchozích zaměstnání nebo kopie současné pracovní smlouvy,
c) stručný životopis uchazeče,
d) originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele /ky ne starší 2
měsíců,
e) výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců nebo doklad o jeho vyžádání,
f) stručná koncepce rozvoje mateřské školy,
g) originály dokladů prokazujících splnění ostatních předpokladů uvedených výše.
Termín a způsob podání přihlášky:
a) nejpozději 14. 3. 2014,
b) v obálce s označením „KONKURZ MŠ – NEOTVÍRAT“ doporučenou poštou na shora uvedenou
adresu (přihláška se všemi obsahovými náležitostmi a požadovanými doklady)
Předpokládaný nástup do funkce:
1. 8. 2014
V Holubicích dne 8. 1. 2014
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

Bc. Eva Ježková
Starostka obce Holubice
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Ze školních lavic

Posunutí termínu zápisu
do MŠ
Vážení rodiče, zde vysvětlení k termínu
zápisu do MŠ, který se bude konat
7. 6. 2014.
Tento, na rozdíl od předešlých let,
pozdní termín je volen z důvodu
přípravy a realizace navýšení kapacity
MŠ k 1. 9. 2014. V rámci tohoto
záměru je zapotřebí provést stavební
práce v prostorách sociálního zařízení
ve všech třech odděleních MŠ, které
proběhnou do poloviny února. Dále je
nutné dovybavení prostor s ohledem na
navýšení kapacity.
Tyto
úpravy
podléhají
schválení stavebního úřadu, což bude
také
vyžadovat
určitý
čas
v rámci schvalovacího procesu. Teprve
v momentě obdržení dokumentu

o schválené kolaudaci nově upravených prostor školy je možné podat
žádost o změnu ve školském rejstříku na KÚ Středočeského kraje, který
navýšenou kapacitu musí schválit
a
uvolnit
finanční
prostředky
k 1. 9. 2014. Zápis je tedy naplánován tak, abychom celým procesem
schvalování měli šanci projít a mohli tak
navýšenou kapacitu o 9 dětí zohlednit
při přijímání dětí.
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí pro rok
2014-2015 bude vypracováno v co
nejkratším možném termínu, zcela jistě
bude rozhodnuto do konce června.
Děkujeme za pochopení.
Za zřizovatele MŠ – OÚ Holubice–Kozinec
Eva Ježková, starostka obce

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V
MŠ HOLUBICE - 17. 5. 2014
ZÁPIS DO MŠ - 7. 6. 2014

Pohádkový zápis do 1. třídy
V sobotu 18. 1. a v pondělí 20. 1.
2014 se na naší škole uskutečnil zápis
do 1. třídy pro školní rok 2014/2015.
Děti opět zábavnou formou prokazovaly školní zralost. Letos jim byly
inspirací klasické večerníčkové postavy
- Rákosníček, Amálka, Rumcajs,
Krteček, Maxipes Fík a mnoho dalších.
Jejich úkolem bylo představit se, popsat
obrázek, nakreslit postavu, navléknout korálky, rozpoznat geometrické
tvary, porovnávat a řadit podle velikosti,
pojmenovat barvy atd.
Za svoji šikovnost na závěr děti obdržely
"Osvědčení o zápisu do 1. třídy", drobné
dárky vyrobené našimi žáky, sladkosti a balónek s logem školy. Po budově
je provázely tyto pohádkové bytosti:
kočička - Lucie Papežová, Sněhurka
- Michaela Koptová, čaroděj - Kryštof
Pudil, Bílá paní - Lina Neji.
Tímto jim moc děkujeme za pomoc
a firmě Balon servis za dodané balónky.
Celkem se k zápisu dostavilo 27 dětí.
Některé žádají o odklad školní docházky,
některé nastoupí do 1. třídy po odkladu.
Pravděpodobné je, že první třída bude
mít 23 žáků, z toho 12 děvčat. Budeme
se na ně v září těšit.
Mgr. Miroslav Vavřich, Mgr. Vít Šolle

Srdečně Vás tímto zveme
na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který bude probíhat
v sobotu 17. 5. 2014 v čase od 9.00 do 12.00 hod.
V rámci Dne otevřených dveří si budete moci
prohlédnout prostory školy a obdržet žádost o přijetí
pro školní rok 2014/2015.
Vyplněné žádosti budou přijímány v rámci PŘIJÍMACÍHO
ŘÍZENÍ- zápisu (vezměte s sebou: rodný list dítěte
a občanský průkaz žadatele).
dne 7. 6. 2014 v časech od 9.00 do 12.00 hod. a dále
od 13.00 do 17.00 hod. na ředitelství mateřské školy.
Veškeré informace ohledně přijímacího řízení (Žádost
ke stažení) s možností virtuálně nahlédnout do prostor
mateřské školy najdete na: www.msholubice.cz

Dost možná jeden z jedenácti chlapců,
který 1. 9. nastoupí do naší ZŠ
Lucinka „kočička“ Papežová pomáhala při
zápisu budoucích prvňáčků

Ze školních lavic / Informace z obce
My tři králové jdeme k Vám,
štěstí zdraví vinšujem Vám…

Prosincové radovánky

Tradice TŘÍ KRÁLŮ vychází z křesťanství. Podle Bible přišli k Ježíši tři
mudrcové, Kašpar, Melichar a Baltazar
dvanáct dní po jeho narození, tedy
6. 1. , aby mu přinesli dary: zlato (symbol královské moci), kadidlo (symbol
Kristova božství) a myrhu (symbol
Ježíšova lidství).
Šestý leden je zároveň posledním dnem
vánočního období, kdy se vydávají
koledníci v bílých pláštích na koledu, aby
označili zkratkou svých jmen K+M+B
(správně svěcenou křídou!) dveře domů
a tím požehnali příbytek.
I naše škola se snaží o udržení této
tradice, a proto se děti ze 4. a 5. třídy
vydaly, aby zazpívaly známou koledu
dětem z MŠ v Holubicích, v Tursku,
na Obecním úřadě v Holubicích a
v Tursku.
Všude se setkaly s milým a laskavým
přijetím a odměnou jim byly štědré dary
a vlídné úsměvy.
Požehnaný rok přejeme i Vám.
Petra Sýkorová

Tento příběh se udál 20. prosince
v předvánočním čase o několik let
zpátky. Vyrazili jsme do Makra
pro poslední dárky a nějakou tu sváteční
baštu. Košík se plnil, mě mrazilo při
představě placení, ale uklidňoval
jsem se speciální akcí, kdy při nákupu
nad udanou sumu, dostane kupující
láhev sektu a kapra zdarma. Klasické
čecháčkovství.
U kasy jsem zalaškoval s pokladní,
jestli už náhodou ony zmíněné bonusy
na nás nečekají. Zpražila mě větou, že
už jsme dávno přes limitující částku.
Zaplatili jsme tedy, co nám spočítala,
zamáčkli jsme slzu bolesti a vykročili
pro láhev Bohemky.

Oznámení o přerušení
dodávky elektřiny
Dne 13. 2. 2014 od 8.00 do 16.00 hod.
je plánované přerušení dodávky
elektřiny v obci Holubice-Kozinec v celé obci mimo Holubí háj.
Důvodem
přerušení
dodávky
elektřiny jsou nezbytné práce
na zařízení distribuční soustavy.
Cílem těchto prací je kontrolovat
stav sítě a zabezpečovat Vám tak
stále spolehlivou dodávku elektřiny.
Dovolujeme si Vás proto požádat,
abyste provedli potřebná opatření
a zamezili tak případným škodám na
zařízení a majetku.
Omlouváme se a ujišťujeme Vás, že
časový rozsah přerušení byl zvolen
pouze na nezbytně nutnou dobu.
Z hlediska bezpečnosti je nutno
zařízení distribuční soustavy i v
této době považovat za zařízení
pod napětím. Žádáme Vás proto o
dodržení všech zásad bezpečnosti.
V případě dalších dotazů nás prosím
kontaktujte na naší Poruchové lince,
která je Vám k dispozici 24 hodin
denně, 7 dní v týdnu.
Děkujeme Vám za pochopení.
Tel.: 840 840 840
www.cezdistribuce.cz

Kapr

Na necudnou sumu jsem rychle
zapomněl, ostatně mi ani nic jiného
nezbývalo, když jsme po cestě k autu
míjeli kádě s kapříky. Vozík s nákupem
jsme vyložili do auta. Pro kapra jsem
ale jít odmítl. Se slovy: „Na vraždění té
němé tváře se podílet nebudu,“ jsem
manželku vyslal, aby šla rybu vyzvednout. Než zabouchla dveře, nakázal
jsem ještě: „A nech ho zabít!“
Pustil jsem v autě rádio, aby náhodou
k mým uším nedolehlo to osudné
křachnutí, až kapra klepnou. Jaké ale
bylo mé překvapení, když se za chvilku
dveře otevřely a manželka mi podávala
mrskající se igelitku s emblémem
Makra. „Co to má znamenat?“ Obořil
jsem se vyjeveně. Manželka mě ale
odbyla tím, že kapry prý nezabíjejí. „Tak
jim ho tam běž vrátit,“ lamentoval jsem
nevěřícně. „To víš, že jo,“ řekla mi. „A
budu tady ze sebe dělat blázna, ne? Já
ho doma klepnu.“ „Dobře,“ řekl jsem,
„ale se mnou nepočítej.“ „V klidu. Doma
jsem ho s otcem zabíjela každý rok,“
odpověděla mi hrdě.
Nastalo několik minut ticha, které by
se v našem hlučném autě dalo krájet.
To po době přerušila má žena: „Hele,
já ho asi nezabiju. Mně ho bude líto.“
Na znamení pochopení sebou kapr
v igelitce vesele zaplácal. „No, tak to
jsme tam, kde jsme byli,“ řekl jsem.
„Nevíš o někom, kdo má na zahradě
jezírko?“ nevěděla a já také nevěděl.
S občas nadskočivším kaprem u nohou
jsme se zamlkle blížili k domovu.
Na Vítězném náměstí, kde jsme
tehdy bydleli, když už manželka skoro
odbočovala na Svatovítskou, osvítilo mě
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poznání a vykřikl jsem: „Do Podbaby.
Jeď do Podbaby.“ Vůz se smýkl, jak
se zařadil zpět do prostředního pruhu,
a mířili jsme k řece. Zastavili jsme
u přívozu. S kaprem v igelitce jsme došli
ke břehu. „Tak ho vyndej a hoď ho do
vody,“ řekla mi má žena. „Hodit?“ zhrozil
jsem se. „Co teplotní šok nebo zákeřně
skrytý kámen těsně pod hladinou?“
Jenže dostat se přímo k vodě byl
problém, neboť břeh lemovala asi metr
široká krusta ledu.
Až nyní jsme si povšimli, jak nás z mola
přívozu pozoruje skupinka čekajících
cestujících, a tak jsme se rychle začali
nenápadně procházet podél vody. Když
pak přívoz lidičky odvezl, spěchali jsme
na molo. Manželka zkušeným pohybem
vytáhla rybu z tašky a než ho opatrně
spustila do černé vody, pronesl jsem
mu ještě pár slov do duše: „Jsi mladej,
čerstvej a plnej síly. Drž se poblíž, lidi
sem chodí celou zimu krmit labutě.
Takže tady ten kus žvance vždycky
najdeš.“ Pak se kapr vnořil do vln Vltavy.
O deset metrů dál vyskočil z vody
a přísahal bych, že nám zamával
ocasem místo slov díků.
Ten dobrý skutek mě hřál u srdce.
Zároveň mě také ale pálil, protože
jsem věděl, že kapři zakoupení
v období Vánoc po vypuštění
na svobodu většinou nepřežijí. Ale dali
jsme mu alespoň šanci. Když jsme pak
jeli domů do Dejvic, zastavili jsme se
v hypermarketu Billa a zakoupili si půlku
vakuovaného vánočního kapra.

Rachejtle
Rád bych Vám vypověděl jednu kratší
silvestrovskou historku, která se přihodila v rodině mé kamarádky.
Na Silvestra, těsně před půlnocí, dostal
tatínek nápad, že odstřelí nějakou tu
rachejtli. Otevřel tedy okno, výbušninu vložil do prázdného květináče a při
zvonění zvonů ji zapálil.
První výstřel z rakety však květináč
převrhl do místnosti a další salvy již
začaly pršet do obýváku mezi zmatené
členy rodiny. Všichni, místo přípitku,
vzali nohy na ramena, když dozněl
poslední výstřel, jali se jít sčítat propálená místa v koberci a nábytku.
Tak dodatečně šťastný nový rok...
Jiří Poskočil
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Kulturní dění v obci

Nekoupit si pár lístků do tomboly by
byl hřích. A že bylo o co stát! Výhry se
dělily na ty živočišného původu a věcné,
největším lákadlem byla velká LED TV,
milovníci zvěřiny se mohli těšit na zajíce,
koroptve či divočáky.
Otázkou je, zda se z výhry následně
radovala i přítelkyně či manželka, když
měla nebohou zvířenu stáhnout z kůže
či oškubat :o).
Ples se loučil s dámami růží, letos
neobvyklou červenobílou, tak zase
v lednu, děkujeme, myslivci!
AJ
To by v tom byl čert, aby se na někoho s výhrou nedostalo :o)
Úsměvy na tvářích, na parketu plno = důkazy vydařeného plesu

Přehled kulturních aktivit v obci v roce 2014:
Datum 		

Akce 				

Kde				

Kdy		

15.2.2014
Školní ples 			
KD Holubice 			
20:00		
8.2.2014
Hasičský ples 			
KD Holubice 			
20:00		
1.3.2014
Bakus 				
KD Holubice 			
13:00		
15.3.2014
Šibřinky 			
KD Holubice			
20:00		
11.4.2014
Babinec 			
KD Holubice 			
17:00		
30.4.2014
Pálení čarodějnic 		
Hřiště Kozinec 			
13:00		
3.5.2014
Vítání občánků 			
OÚ Holubice 			
14:00		
24.5.2014
Bleší trhy 			
OÚ Holubice 			
17:00		
21.6.2014
Staročeská pouť 		
Letní parket Holubice 		
15:00		
7.6.2014
Dětský den 			
Hřiště Kozinec 			
13:00		
28.6.2014
TYP 				
Letní parket Holubice 		
20:00		
5.7.2014
Sportovní den 			
Letní parket Holubice		
13:00		
19.7.2014
Festival 			
Letní parket Holubice 		
12:00		
												
9.8.2014
Turbo 				
Letní parket Holubice 		
20:00		
30.8.2014
TYP 				
Letní parket Holubice 		
20:00		
13.9.2014
Posvícenský putovní pohár
Letní parket Holubice		
13:00		
27.9.2014
Pohádkový les 			
U Hřiště			
13:00		
18.10.2014
Vítání občánků 			
OÚ Holubice			
14:00		
25.10.2014
Halloween 			
Hřiště Kozinec 			
16:00		
24.11.2014
Setkání s důchodci 		
OÚ Holubice			
16:00		
5.12.2014
Mikulášská besídka 		
OÚ Holubice			
16:00		
13.12.2014
Rozsvícení stromečku 		
OÚ Holubice			
13:00		
31.12.2014
Silvestr 				
KD Holubice 			
19:00		

Pořádá
ZŠ Holubice
SDH Kozinec
Všechny spolky
Sokol Holubice
Obec Holubice
SDH Kozinec
Obec Holubice
FrantiCzech
Sokol Holubice
SDH Kozinec
Sokol Holubice
Sokol Holubice
Obec Holubice
J. Chaloupek
Sokol Holubice
Sokol Holubice
Sokol Holubice
Obec Holubice
Obec Holubice
SDH Kozinec
Obec Holubice
Obec Holubice
Obec Holubice
Obec Holubice
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Kulturní dění v obci
Holubický fotbal
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KOZINEC
VÁS SRDEČNĚ ZVE V SOBOTU 8. ÚNORA 2014 VE 20.00 HOD.
NA

HASIČSKÝ PLES
KTERÝ SE KONÁ V KD HOLUBICE.
K POSLECHU A TANCI ZAHRAJE SKUPINA PARADOX.
MŮŽETE SE TĚŠIT NA VYJÍMEČNÁ VYSTOUPENÍ,
PESTROU TOMBOLU…..
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.

VSTUPNÉ 150,- KČ
Pozvánka na taneční zábavu v maskách zvanou

Šibřinky
15. 3. 2014 od 20:00 hod. v KD Holubice
• Vítány jsou masky všeho druhu
• Pořádá TJ Sokol Holubice

Zveme vás všechny na pochod obcí v maskách - zvaný od pradávna

BAKUS.
Koná se 1. 3. 2014 od 13:00 hod.
v Kulturním domě v Holubicích
Průvod obcí v maskách. Pořadatelé: Spolky v obci
Základní škola Tursko pořádá
v sobotu 15. 2. 2014
v Kulturním domě v Holubicích od 20:00 hodin

VI. školní ples.
K tanci hraje hudební skupina Dekameron - vstupné 125,- Kč.
Připravujeme pro Vás bohatou tombolu a pestrý program!
Vstupenky jsou k dostání ve škole v Tursku a v Holubicích.
Tel.: 315 786 025; 315 694 057; 724 840 861

Jak všichni znalci vědí, užívají si naši
fotbalisté relativního odpočinku mezi
podzimní a jarní částí sezóny. Ovšem je
jasné, že nezahálejí.
Na Silvestra si zahráli se starou gardou
a víc než o výsledek šlo samozřejmě o
mlhou okořeněný sportovní zážitek a
možná i malý příspěvek k silvestrovskému veselí.
Za zmínku stojí například penalta
proti staré gardě, kopaná na brankáře
(mimochodem
našeho
statečného zdravotníka pana Jednorožce,
pro tentokrát osobně se zapojivšího
do sportovního klání) a dva hráče.
První pokus vyrazil rukama nad bránu
Ing. Miller v dresu staré gardy (tedy
spíše v dresu Slávie, ale klubovost
a jednotnost dresů nebyla tentokrát
důležitá...), a tak se penalta opakovala. Napodruhé ji proměnil Jirka Valtr
s takovou razancí, že
zástupci
staré
gardy
v brance mohli být rádi, že
je míč netrefil – to by se
ze sítě nejspíš vymotávali až
do půlnoci...
Fotbalová zima není samozřejmě jen
o zábavě a odpočinku.
V úterý 21. 1. 2014 začala našim
chlapcům zimní příprava.
Absolvují tréninky jak
doma na hřišti, tak v hale
v Dejvicích a několik
přípravných utkání. Podrobný rozpis a mnoho
dalšího zajímavého můžete najít na webu tjsokolholubice.
websnadno.cz.
Jarní část okresního přeboru pro nás
začíná 22. března na hřišti v Krňanech.
Doma hrajeme poprvé o týden později,
v sobotu 29. března. V 15 hodin nastoupíme proti týmu Psár. Bude-li příznivé
počasí, zkusí naše fotbalisty poprvé
povzbudit k tomu nejlepšímu výkonu
malé tanečnice - roztleskávačky
v barvách Sokola. :-)
Všem příznivcům holubického fotbalu
se omlouváme, že dnes nepřinášíme
slíbený rozhovor s trenérem Šarlingerem. Bohužel jsme se kvůli dovolené
nestihli sejít do uzávěrky
Našich novin. Ale o to víc se
můžete těšit na další vydání.
:-)
HM
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Kronika vypráví

Ohlédněme se zpět časem, co se dělo v naší obci v letech 1948 a 1950…

Rok 1948
„Libčická železárna, která pracuje na plné obrátky stále a stále rozšiřuje počet svých zaměstnanců,
aby získala dělnictvo i ze vzdálenějších obcí, zavedla odvoz dělnictva i přívoz do jejich obcí tak, že
jezdilo sem nákladní auto kryté plachtou, sbírající dělníky muže i ženy z Holubic, Kozince, Svrkyně,
Přílep a Turska. Tato doprava byla převedena na dopravu autobusovou a později rozšířena na
spojení s Prahou.“
Obce Holubice, Kozinec, Trněný Újezd s osadou Zákolany a obec Kováry byly odděleny od okresu
Praha- sever a přiděleny do okresu Kralupy n. V., který jest zařazen mezi okresy spadající do krajského zřízení pražského. Rozpočty obcí jsou zahrnuty do rozpočtu státního. Obce dostávají čtvrtletně
svůj příděl peněz, který se vyplácí jen prostřednictvím poštovní spořitelny na předložené účty. Obce
nemohou ani přijímat ani přechovávat větší částky peněz. Toto jest zde vedeno od roku 1949.

Rok 1950
Ve škole byla provedena oprava štítní stěny severovýchodní s rozšířeným pěti oken. Nová okna s
otvíráním dovnitř - dvě do bytu správce školy. Místo 4 malých dána byla 3 velká do učebny. Práce s
tím spojené byly provedeny s velkými obtížemi. Veškeré stavebniny jsou vázány státním plánováním.
Nám nebylo možno včas dostát povolení na nákup dříví ani opatřit živnostníka, který by okna mohl
vyrobit.
Předseda národního výboru, statečný pokladník obce a předseda školní rady měli mimo zedníků
a dělníků také místních osadníků, kteří pomohli s výměnou oken a provedením nového vedení
komína ve střeše - většinou zdarma, měli tedy nemalý podíl na zvládnutí obtíží. Místo takzvaných
traverz byly použity za nosiče staré kolejnice z dráhy. Okna byla nám dodána až v půli srpna, tím
se zavinilo, že počátek školy byl zahájen o 14 dní později.

Založení státních traktorových stanic
Pro ulehčení polních prací státní správou byly zbudovány v každém okresu státní traktorové stanice,
pro okres Kralupy byla ve Velvarech, se stanicemi ve Veltrusích a zde v Holubicích v čísle popisném 8.
Již roku 1950 v našem pohraničí se nalézal nový nepřítel sadby bramborové - mandelinka, která
svojí žravostí a rychlým rozmnožováním jest schopna na celá léta zničit pěstování a v krátkém čase
zamořil celé kraje. Létající tento brouk, který řádí v některých zemích Ameriky, byl sem schválně
přivezen. Politicko-nepřátelský postoj vlády Spojených států ke skupině států lidově demokratických
se projevil hnusným zločinem.
Po přeletu amerických letadel nad naším územím, mandelinka
se nalezla nejen na bramborách, ale také v lesích a na cestách.
Letos se mandelinka již znovu ukázala, jest ale rozšiřována i do
vnitrozemí, také zde se nalezla v bramborách podle cest a pěšin.
Je znát, že byla kolemjdoucími pohozena.
V boji proti tomuto škůdci nám je nápomocna pomoc ruských
letců, kteří k nám byli vysláni s potřebným množstvím chemikálií
a práškují z letadel bramborové porosty.
Národní výbory řídí brigádnické prohlídky po porostech brambor,
aby se znemožnilo její rozšiřování.
Zpracovala AJ
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Best before:

Komerční inzerce

Lázeňské oplatky oříškové klasické
100 g výrobku obsahuje: bílkoviny 5,0 g, tuk 36 g,
sacharidy 54 g, energetická hodnota
2366 kJ/565 kcal.
Složení – oplatky: pšeničná mouka*, neztužený
rostlinný tuk, sušená syrovátka*, Vajahit* (kukuřičná
mouka, sojová mouka plnotučná*, emulgátor E322 –
sojový lecitin*, extrakt světlice barvířské,), sůl.
Náplň (min 65%): cukr, lískové oříšky (5,5%)*, tuk
(částečně ztužené rostlinné tuky a oleje, voda,
emulgátory: E475, E471, sůl, kyselina citrónová,
konzervační látka – E202, barvivo E160a), skořice,
aroma vanilkové, ethylvanilín.

Originální
holubické
oplatky
Lázeňské oplatky nugátové
100 g výrobku obsahuje: bílkoviny 5,5 g, tuk 38 g,
sacharidy 48 g, energetická hodnota
2315 kJ/553 kcal.
Složení – oplatky: pšeničná mouka*, neztužený
rostlinný tuk, (u hnědých oplatků kakaový prášek),
sušená syrovátka*, Vajahit* (kukuřičná mouka,
sojová mouka plnotučná*, emulgátor E322 – sojový
lecitin*, extrakt světlice barvířské,), sůl.
Náplň (min 70%): cukr, ztužené a neztužené rostlinné tuky, sušená syrovátka*, kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku, lískové oříšky (3%)*,
kukuřičný škrob, emulgátor E 322 (sojový lecitin*),
aroma lískooříškové, nugátové a vanilkové, sůl.

Lázeňské oplatky Extra speciál
s čokoládovou příchutí
100 g výrobku obsahuje: bílkoviny 6,0 g,
tuk 37 g, sacharidy 53 g,
energetická hodnota 2367 kJ/566 kcal.
Složení – oplatky: pšeničná mouka*, neztužený
rostlinný tuk, kakaový prášek, sušená syrovátka*,
Vajahit* (kukuřičná mouka, sojová mouka
plnotučná*, emulgátor E322 – sojový lecitin*,
extrakt světlice barvířské,), sůl.
Náplň (min 70%): cukr, ztužené a neztužené
rostlinné tuky, sušená syrovátka*, kakaový prášek se
sníženým obsahem tuku (16%), emulgátor E 322 –
sojový lecitin*, aroma lískooříškové, vanilkové
a čokoládové, sůl.

*alergeny

Lázeňské oplatky s vanilkovou příchutí.
100 g výrobku obsahuje: bílkoviny 5,0 g,
tuk 36 g, sacharidy 54 g,
energetická hodnota 2358 kJ/563 kcal.
Složení – oplatky: pšeničná mouka*, neztužený
rostlinný tuk, sušená syrovátka*, Vajahit* (kukuřičná
mouka, sojová mouka plnotučná*, emulgátor E322 –
sojový lecitin*, extrakt světlice barvířské), sůl.
Náplň (min 70%): cukr, ztužené a neztužené
rostlinné tuky, sušená syrovátka*, emulgátor E 322
– sojový lecitin*, aroma vanilkové, barvivo E160a,
sůl.

Uchovejte v chladu a suchu!
Keep in cool and dry place!

175 g

Hmotnost:
Net Weight:

První zmínk
datuje
od roku
• nugátové
Přemysl Otakar
• oříškové kanovníkům, k
vali hospodářs
• vanilkové Václav z Radče
založil v Holubi
• čokoládové trojhránky
1421 byly Hol
Pražanů a rok
Vokovi z Valdšt
ka Eliška z Uh
Výborné chuťově
toupila roku 14
vo na Holubice
Velmi vhodný dárek
Mikuláši z Kn
fiskacích
pro
Akční cena: 25,Kč
Ferdinandovi I.
pražané zboží H
K dostání ve vinotéce
za dobré služb
Gryspekovi z
Provinium, Pavel Pilecký
Holubice 172 Kaceřově. Gr
Tel : 739 097 257Holubice až do
byly konfisková
k důchodům k
ale i na Obecním úřadě.

• skořicové

Michaela Masopustová

Realitní makléř Master
Tel: 725 293 495
Email: michaela.masopustova@century21.cz

Pomohla jsem řadě Vašich sousedů v Holubicích
prodat či koupit nemovitost. Ráda pomohu i Vám.
Neváhejte mne kdykoliv kontaktovat a domluvit
si konzultaci. Zachovejte si úsměv na tváři
a starosti přenechejte mně.

Prodám i Vaši nemovitost !!!
Malířské
a
lakýrnické práce,
nátěry fasád
• Primalex
• Dulux
• Het
• 10 000 odstínů
• Ceny od 20,- Kč / m2
František Mareš
Holubice 47
Tel.: 777 977 271
malba.mares@email.cz
Zpravodaj Naše noviny vydává obec Holubice - Kozinec a redakční tým: Andrea Jůnová (AJ), Alena Plachá (AP), Hana Marešová (HM), Eva Ježková (EJ), Věra Urbanová (VU). ● Přispěvatelé: zaměstnanci OÚ, škol, vedoucí sportovních klubů. ● Vychází 1x měsíčně (pouze červen - červenec
- srpen je tříměsíčník) v nákladu 830 ks. ● Registrační číslo na Ministerstvu kultury ČR: MK ČR E 18946. ● Pro občany obce výtisk zdarma. ● Obec
neodpovídá za obsah placené inzerce. ● Tisk zajišťuje firma Helma Beta, s. r. o., Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha 9. ● Uzávěrka dalšího čísla:
13. 2. 2014. ● Další číslo vychází: 2. týden v březnu. ● Tel.: 315 786 086, e-mail: redakce@holubicekozinec.cz, www.holubicekozinec.cz.

