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Z nápaditých masek přecházely oči nejen dětem...

		
Nová generace indiánů...:o)

A je po Bakusu…
Malý, velký, tlustý, tenký,… ŽÁDNÝ si nechtěl nechat ujít tradiční průvod obcí v maskách, zvaný
od pradávna Bakus. Nebylo téměř na koho klepat či zvonit, všichni byli již v průvodu – král a královna,
mušketýři, jeptišky, mniši, cikánky, nevěsty, květinářky,…
Ale výjimky se našly – koblížky byly nadýchané a chutné, děkujeme za milé pohoštění :o).
Letos dorazil i Pat a Mat, myš v nadživotní velikosti, vodník, indiáni, kominíci – slunko vylákalo ven
vše živé, co nohy, tlapky nebo křídla mělo… Vůz s živou hudbou řídil Obelix, v katovně nalévaly moku
mušketýrky a jeptišky. V cíli čekaly voňavé jitrničky a další masopustní pochutiny…
Tak zase příští rok touto dobou ;o).								
AJ
... pokračování na str. 10
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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. 3. 2014 od 18:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ.
Další vydání Našich novin najdete
ve schránce 3. - 4. 4. 2014.

Blahopřejeme jubilantům
V lednu a únoru oslavili
narozeniny:
Boudová Mária, 60 let
Cakl Josef, 65 let
Helebrantová Milada, 81 let
Jirásková Vlasta, 70 let
Kaslová Olga, 60 let
Kříž Josef, 80 let
Mára Miloslav, 85 let
Procházková Viera, 65 let
Skálová Ilona, 60 let
Přijměte pozvání na dobrou kávu a

2. POSEZENÍ SE STAROSTKOU,

které proběhne ve čtvrtek 20. března
od 17.00 hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu Holubice.
Máte jedinečnou příležitost zeptat se
starostky Evy Ježkové na vše, co
Vás zajímá či co Vás trápí, a to trochu
jinak, než bývá zvykem například
při veřejných zasedáních - při sousedském posezení a nad šálkem kávy.
K vedení obce se dostává řada nejrůznějších dotazů k životu a dění v obci.
Jde často o opakující se otázky, které
se povětšinou dotýkají více lidí, více
obyvatel Holubic a Kozince.
Není dost dobře možné na každý
dotaz individuálně odpovídat nebo
vše opakovaně popisovat v Našich
novinách. Proto bych ráda prostřednictvím
neformálního
posezení
odpověděla na všechny Vaše dotazy
a to co nejpřesněji, osobně a dle
aktuální situace. Uvítám i Vaši
pomocnou ruku, názory, rady či
kontakty. Budu velmi ráda, když mé
pozvání přijmete a když se nám
společně podaří nalézt odpovědi
na všechny Vaše otázky a cesty
k řešení všech Vašich problémů.
Za vedení obce se na setkání s Vámi
těší Eva Ježková, starostka

Informace z obce
Dne 28. 1. 2014 se uskutečnilo veřejná zasedání obecního zastupitelstva.

Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Žádost o příspěvek na dopravu pro žáky ZŠ na kurz plavání ve výši 16.335,- Kč
2. Termín zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2014/2015 – 7. 6. 2014 od 9.00 do 12.00 hod.
a dále od 13.00 do 17.00 hod. na ředitelství mateřské školy.
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Holubice:
A)
1) děti v předškolním věku a s odkladem školní docházky
B)Trvalé bydliště dítěte a rodiče (zákonného zástupce – dále z. z.) v Holubicích
1) děti s každodenní celodenní docházkou
2) ostatní
V bodech 1 – 2 se bude postupovat v tomto pořadí – od nejstarších po nejmladší děti
na další event. volná místa se přijímají dle kritérií v bodu B) děti, kdy je
C) Trvalé bydliště dítěte a z. z. mimo obec Holubice
1) bydlí v obci bez vlastní MŠ, kde je sjednána smlouva o spolufinancování provozních
nákladů se zřizovatelem MŠ Holubice.
2) bydlí v sousední obci, kde je sjednána smlouva o spolufinancování provozních nákladů
zřizovatele MŠ Holubice
3) děti ze vzdálenějších bydlišť a ostatní
V bodech 1 – 3 se bude postupovat v tomto pořadí – od nejstarších po nejmladší děti
3. Složení konkurzní komise na obsazení pozice ředitele/ředitelky MŠ Holubice.
Složení komise: 		
Eva Ježková – předsedkyně
			
Petr Satrapa – člen
			
Mgr. Ladislava Halvová – ČŠI
			
Dita Sýkorová – Krajský úřad Středočeského kraje
			
Pavla Šarochová – ředitelka MŠ Otvovice
Termín otevírání obálek se uskuteční 28. 3. 2014 v 10.00 hod.
4. Spolu s doporučením finančního výboru rozpočet obce na rok 2013. Rozpočet byl
schválen jako vyrovnaný příjmy – výdaje = 16 898,- tis. Kč. Rozpočet je neměnný dle
schváleného návrhu.
5. Kupní smlouvu s panem Karlem Poláčkem o koupi části pozemku p. č. 641 k. ú.
Kozinec o výměře 14,7 m2. Žadatel bude vyzván k předložení geometrického plánu
a znaleckého posudku.
6. Smlouvy o nájem nebytových prostor k provozování dětského a praktického lékaře.

Webové stránky obce v novém kabátě
Právě se připravují nové webové stránky obcí Holubice-Kozinec, které budou
v provozu od května 2014.
Při jejich tvorbě jsme se snažili o to, aby byly co nejpřehlednější, v moderním grafickém designu a s jasnými a stručnými informacemi.
EJ

Rozhovor měsíce
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Paní starostka a Tři králové

Rozhovor s trenérem
fotbalistů TJ Sokol Holubice
panem Šarlingerem
Když jsme vymysleli možnost
předávání
rozhovorové
štafety,
nenapadlo nás, že pro někoho
nebude její převzetí příjemné a přijatelné. Proto vám dnes přinášíme
velký rozhovor s panem Jiřím Šarlingerem, trenérem A týmu fotbalistů
TJ Sokol Holubice, byť byl původně
tento rozhovor plánován jako menší
a ve sportovní sekci.
Pana Šarlingera jsme již v Našich
novinách stručně představili z kraje
minulého roku, kdy naše chlapce
trénoval právě půl roku a měl (nebo lépe
řečeno měli) před sebou jednoznačný
cíl – postup do Okresního přeboru.
Tehdy nám o sobě řekl, jakou cestu si
ve fotbale prošel – od té hráčské
(nejvýše hrál 2. ligu ve Viktorce Žižkov),
přes novinářskou až po trenérskou.
Jako trenér se dříve věnoval spíše
vyšším soutěžím (trénoval Velvary,
Slaný, divizní Kralupy nebo Aritmu
Praha), ale Holubice si jej prostě získaly. Čím? Holubický fotbal je pověstný svou atmosférou, tím, jak jím
žije celá obec, výbornou fanouškovskou
základnou, pro kterou není problém
ve velkém počtu vyjet fandit i na přespolní zápasy, dobrou herní motivací
a chutí něčeho dosáhnout.
Svůj velký podíl na tom jistě má i vedení
TJ Sokol Holubice v čele se „zapáleným“ předsedou panem Marešem.
Pane Šarlingere, jak všichni víme, cíl
byl splněn a Okresní přebor se podařilo „vykopat“, k čemuž ještě jednou
Vám i našim fotbalistům gratulujeme.
Jaké to bylo?
Bylo to dramatické do posledního utkání,

We Are The Champions! Jsme v Okresním přeboru!
do poslední minuty. Celou soutěž jsme
vyhráli o jediný bod. Špička tabulky byla
hodně vyrovnaná, velké šance měly
Roztoky nebo Dobříč, ale nakonec se
fotbalová štěstěna přiklonila k nám
a my jsme si mohli zazpívat s Queeny
vítěznou hymnu – neznám lepší pocit...
:-) Splnil se tak velký sen jedné fotbalové generace – Okresní přebor se
v Holubicích naposledy hrál před 9 lety.
Jistě to nebylo jen o štěstí, ale
za postupem stojí hromada práce
a potu...
Musím říct, že na celém týmu byla znát
obrovská motivace, chuť vyhrát.
Na tréninky chodilo hodně kluků, měli
jsme skvělého kapitána týmu Láďu
Helebranta, silný a dobrý kolektiv,
kvalitní byla i loňská zimní příprava.
Na jaře se naštěstí vyhýbala větší
zranění našim oporám a dařilo se
kanonýrovi Jirkovi Valtrovi. Začali jsme
také hrát mnohem více takticky, což
v nižších soutěžích není běžné.
Nebyli jsme možná nejlepší, ale jedno
s druhým napomohlo tomu, že jsme se
v červnu mohli radovat z jistě zaslouženého úspěchu.
Ocenit musím také trvale vynikající
spolupráci s celým vedením Sokola. Jsou
to skvělí lidé. Mám-li někoho vyzdvihnout, už jsem zmínil nadšení předsedy
Franty Mareše nebo musím vyzdvihnout našeho zdravotníka a současně
mého asistenta pana Jednorožce.
A dodal bych jeden silný zážitek z loňské
Valné hromady TJ Sokol Holubice –
velmi na mne zapůsobilo, jak jeden
ze starších Sokolů povstal a se slzami
v očích děkoval za to, jaký náš Sokol
je... I to je jedna z tváří holubického
fotbalu, na kterou jsem dnes po roce
a půl svého působení v Holubicích hrdý.

Vloni jste naznačoval, že Vaším
cílem je postup do Okresního přeboru a pak byste zvažoval odchod.
Podle Vašich slov se mi ale zdá, že
si Vás Holubice získaly tak, že nás –
doufejme - opouštět nebudete.
Myslel jsem, že postup je to hlavní, co
pro Holubice mohu udělat.
Ale postupně jsem pochopil, že je to i o
něčem jiném. Je to o mladých klucích,
kteří se teprve rozehrávají a na kterých
do budoucna holubický fotbal bude
stát. Mám pocit, že je mým úkolem
vybudovat pevný základ týmu na mládí
tak, aby odchodem zkušenějších hráčů
tak nějak všechno neskončilo...
Aktuálním cílem je samozřejmě důstojné
setrvání v Okresním přeboru. A aby bylo
trvalé, musí být podpora mladých hráčů
jednou z priorit.
Jak na tom aktuálně
s mladými hráči jsou?

Holubice

V kádru jich máme šest nebo sedm.
Je pravda, že musí postupně nabrat
zkušenosti, dozrát, často tráví mistrovská utkání na lavičce, když ve hře
dostávají přednost ti starší a zkušenější. K tomu aby na lavičce takříkajíc
„vydrželi“ a vyčkali svého času, musí
mít dobrou motivaci a cítit sounáležitost s týmem i z lavičky.
Byl bych rád, kdyby Holubice takový
potenciál ve svých mladých hráčích
měly, rád pro to udělám maximum.
Jinak je na místě říci, že v Holubicích
máme naštěstí vlastní „líheň“ - hrají zde
mladší žáci, což je pozitivní, protože
řada obcí dětské a mládežnické týmy
nemá vůbec. I to je příležitost pro nás –
získat do svých řad přespolní.
... pokračování na straně 4
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Je velmi důležité, aby děti a mladí přijali
sport a kolektiv jako nedílnou součást
svého života, což v dnešní počítačové
době není vůbec jednoduché.
Od srpna loňského roku, kdy začala
sezóna 2013/2014, tedy hraje Sokol
Holubice Okresní přebor. V čem je
jiný než nižší soutěž?
Samozřejmě je mnohem náročnější – na fyzičku, na taktiku. V týmech
soupeřů hraje řada velmi dobrých
a zkušených hráčů, kteří dříve hráli ligu
nebo i za reprezentaci (například Bittengel, Jeslínek, Kuka, Kozel...). Okresní
přebor má i řadu výhod – na zápasy
jezdí 3 rozhodčí, hřiště i zázemí jsou
mnohem kvalitnější.
Náš vstup do Okresního přeboru byl
famózní. Dávali jsme hodně gólů,
doslova jsme válcovali soupeře a po prvních třech kolech jsme
vedli tabulku. Pak jsme ale začali prohrávat a trvalo hodně dlouho, než se tým vzpamatoval a zase
jsme si začali připisovat body.
Co se tenkrát stalo?
Těžko úplně přesně říct. V každém
případě mělo na vývoj situace určitě
vliv vážné zranění našeho kapitána
Helebranta. To tým hodně poznamenalo. Zranění se nevyhnula ani Jirkovi
Valtrovi. Přišli těžší soupeři, jako
nováčka už nás přestali podceňovat,
přidala se smůla a bylo zle...
Trochu se obměnil kádr, museli jsme
se začít spoléhat na jediného brankáře,
začali jsme hrát na 2 útočníky, což jsme
ještě neměli zažité, ale kdo tu šňůru
smolných zápasů viděl, ví, že jsme
nehráli špatně. Třeba zápas v Libčicích
byl fotbalovou lahůdkou, kterou jsme
bohužel nakonec o gól prohráli, ale
hráli jsme skutečně dobře a zasloužili
bychom si minimálně remízu.
Naštěstí se vše otočilo vítězným
zápasem v Dobrovízi. Na podzim jsme
uhráli cenných 17 bodů, díky nimž přezimujeme na 10. místě v tabulce.
V těchto dnech probíhá zimní
příprava. Plán tréninků a přípravných utkání je bohatý a různorodý co
do prostředí i herních povrchů.
Budeme věřit a doufat, že na jaře se
našim chlapcům bude dařit tak jako
v úvodu podzimu. Bude to samozřejmě o štěstí, o motivaci, o kondici,
o podpoře – a to nejen fanouškovské.
Když zmiňuji podporu – kdybyste měl

možnost promluvit si s vedením českého fotbalu, za co byste orodoval?
Je to samozřejmě hodně o penězích.
Do „velkého“ fotbalu jich asi teče
dostatek, pak už je to horší. Ale co je
podle mého názoru potřeba nejvíc,
to je právě větší podpora fotbalu
dětského a mládežnického – žáků
a dorostu. Za tu bych se určitě postavil,
za tu bych „orodoval“.

Daň z nemovitosti klepe
na dveře
Přiznání k dani z nemovitosti za rok
2014 musí podat poplatníci, a to jak
fyzické, tak právnické osoby, kteří
v průběhu roku 2013 získali do svého
majetku nějakou nemovitost, čímž
se myslí jak stavba, tak i pozemek.

Tak doufejme, že se Vaše slova
na patřičná místa třeba i skrze
Naše noviny dostanou a že bude lépe.
:-) Za všechny holubické fanoušky
a patrioty děkujeme nejen za rozhovor, ale hlavně za vše, co pro náš fotbal děláte.

Daň z nemovitostí je splatná
k 31. 5. 2014. Předpis k platbě
Vám pošle přímo finanční úřad
(v případě naší obce Finanční
úřad pro Prahu západ) společně
s poštovní poukázkou.

Děkujeme za to, že jste se stal jedním
z nás, a přejeme Vám i Vašim svěřencům pevné zdraví, hodně spokojenosti a pořádný náklad gólů v sítích
našich soupeřů. :-)
HM

Daň z nemovitostí je část daňových
příjmů obce.
				VU

Den otevřených dveří

ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA
Vážení spoluobčané,
dovolte mi pozvat Vás v první jarní den, 21. 3. 2014 na Den otevřených dveří
Zdravotního střediska, který bude probíhat od 8.00 do 17.00 hod. s možností
nahlédnout do nových prostor ordinace. Služby pacientům bude poskytovat
praktický lékař pro dospělé a lékař pro děti a dorost.
V dalším vydání Našich novin uveřejníme termíny, od kterých budou v nových
prostorách lékaři ordinovat.
Dříve, než se otevře ordinace pro naše místní spoluobčany, ale i pacienty
z okolních obcí, tak mi dovolte, abych Vás stručně informovala o aktuálním dění
kolem. V měsících prosinec a leden probíhaly drobné stavební opravy, které
byly ve výši 188.124,- Kč. Vybavení ordinace, které v současné době probíhá,
bylo financováno z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova dotací
ve výši 152.311,- Kč.
Srdečně Vás všechny zve,
Bc. Eva Ježková

Jarní úklid
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Sběr bioodpadu

Svoz velkoobjem. odpadu

Obec ve spolupráci s firmou REGIOS, a.s. nabízí sběr bioodpadu přímo
z domácností. Svoz 1x za 14 dní v období od 1. 4. do 30. 11. z nádoby, kterou
budete mít přímo doma. V případě zájmu kontaktujte OÚ Holubice. Nádoba je
zapůjčena po dobu svozu. Svozový den pro rok 2014 bude probíhat každý sudý
týden v pátek.
Cena:
147,- Kč vč. DPH za měsíční svoz nádoby o objemu 240 litrů
116,- Kč vč. DPH za měsíční svoz nádoby o objemu 120 litrů
Co do sběru patří: zbytky ovoce, zeleniny, slupky, skořápky od vajíček a ořechů,
čaj, káva, rostlinný odpad ze zahrady (listí, tráva, plevel, větve), výkaly drobných
domácích zvířat
Co do sběru nepatří: maso, kosti, uhynulá zvířata, olej z potravin, tekuté a silně
mastné potraviny, obaly od potravin – sklo, plast, kov

Kdy:
Kde:

21. 3. – 24. 3. 2014
Holubice u rybníka
Holubí háj - eurocesta		
Kozinec u pohostinství

Co do svozu nepatří:
zemina, stavební sutě, nebezpečné
odpady.
Fyzické osoby mohou v tomto
časovém rozmezí odevzdat zdarma
velkoobjemový odpad do přistavených kontejnerů.

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Zpětný odběr elektrozařízení

Kdy:
Kde:

Nevíte, kam umístit nepotřebnou
žehličku, mobil, DVD, video a jiné
drobné vybavení, které už dosloužilo?

22. 3. 2014, od 9:30 hod. do 11:30 hod.
Kozinec, před hospodou, od 9:30 hod. do 10:30 hod.
Holubice, před autobus. zastávkou, od 10:35 hod. do 11:30 hod.
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, 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.
Brigáda na úklid rybníku v Holubicích
15. 3. od 8.00 hod. bude probíhat
úklid kolem rybníka (ostříhání rákosu
a vyhrabání nepořádku - hrábě
prosím s sebou).

Sběr šrotu
Spolek holubických rybářů uskuteční
dne 15. 3. 2014 od 8:00 hod. svoz
železného odpadu. Šrot není nutné
nikam vozit, stačí jej nechat před
domem.

Prosíme všechny ochotné občany o pomoc při jarním úklidu
v místě pro většinu z Vás neznámém. (viz mapa)

Brigáda se uskuteční 29.3.2014 v 9:00 hod.
Obec katastrem sousedí s obcí Trněný Újezd a bohužel jsme v poslední době
zaznamenali na této hranici větší objem odpadu. A proto jsme se s vedením
obce Zákolany dohodli na společném odklizení. Budeme velice potěšeni, když
se zapojíte s námi.
NÁŘADÍ VEZMĚTE S SEBOU > SRAZ V MÍSTĚ BRIGÁDY!
Pozn.: Další naplnánovaná brigáda bude v lese Erz. Podrobnější informace
nalezente v dalším vydání Našich novin.

Řešením pro Vás je umístit drobnou
elektroniku do šedého boxu, který
je připraven právě pro tyto případy
v budově OÚ Holubice.

Odevzdávejte zářivky obsahují rtuť
Vysloužilé zářivky obsahují škodlivou rtuť a nepatří do komunálního
odpadu.
Myslete ekologicky a odneste je bezplatně do malé sběrné nádoby,
která je umístěna v kanceláři Obecního úřadu Holubice.
Do malé sběrné nádoby patří pouze
úsporné kompaktní zářivky, výbojky,
lineární (trubicové) zářivky do délky
40 cm a LED světelné zdroje.
Do sběrné nádoby nepatří klasické,
reflektorové, halogenové žárovky
a poškozené světelné zdroje.
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Kulturní dění v obci

Vážení příznivci adrenalinu a airsoftu zvláště,
dovolujeme si vás pozvat na velkou airsoftovou akci, která proběhne v našem Erzu.
Kdy?
V sobotu 15. března 2014 od 9.30 do cca 16.30 hodin.
Co s sebou?
Vhodné a dostatečné oblečení, obutí dle aktuálního počasí (nejlépe maskáče,
včetně pokrývky hlavy), reflexní vesta (žlutá nebo oranžová), dostatek tekutin a
jídlo na celý den, během her budou přestávky na občerstvení.
Pro všechny účastníky akce jsou povinné ochranné brýle, kdo je nemá,
můžeme mu je zapůjčit.
Zbraně včetně ochranných brýlí budou k zapůjčení za cenu 200,- Kč, pozor, zájem
o zápůjčku je nutno nahlásit co nejdříve, zbraní je již jen omezený počet!
Na místě bude možné zakoupit kuličky v ceně 140,- Kč za balení o 4.000 kusech.
Pokud se akce bude účastnit samostatně dítě mladší 18 let, musí mít s sebou
vyplněný a podepsaný souhlas rodičů, který vám na vyžádání zašleme.
Předpokládaný časový průběh akce:
9.30 - sraz v Erzu
9.30 – 10.30 - rozdělení do týmů, bezpečnostní a herní instruktáž, přidělení
půjčených zbraní, vyznačení herního území
10.30 – 15.30 - bojové akce
15.30 – 16.30 - úklid herního území, odevzdávání půjčeného materiálu
16.30 - závěr
Kdo máte zájem se akce účastnit, nahlaste se prosím co nejdříve – nejpozději
do 12. 3. - na níže uvedenou e-mailovou adresu i s uvedením počtu účastníků
a uvedením informace, zda máte zájem o zápůjčku zbraně nebo ochranných
brýlí, nebo zda dorazíte na akci s vlastní zbraní a ochrannými brýlemi.

Pozvěte i své kamarády a známé.
Za všechny organizátory se těší
Jan Tatíček Mareš
Tel: 602 669 065
E-mail: bunkrak2010@gmail.com

Pozvánka na

BABINEC
11. 4. 2014
od 17:00
v KD Holubice
Vstupné 50,- Kč
Podrobnosti
v dalším
vydání
Našich novin

Bazárek jarního a letního
oblečení, potřeb pro děti
V březnu se chystá již tradiční Bazárek
jarního a letního oblečení i potřeb
pro děti. Přijďte prodat to, co už
Vaše děti nepotřebují a nakoupit věci
nové. Přinést můžete jarní a letní
oblečení, obuv, hračky a jiné potřeby
pro děti, těhotenské oblečení apod.
Tradičně největší zájem bývá
o věci pro předškoláky a školáky.
Výkup bude probíhat 28. 3. 2014
od 19.30 do 21.00 hod. v KD
Holubice, prodej bude v sobotu
29. 3. 2014 od 9.30 do 15.00 hod.
tamtéž.
Po loňských zkušenostech prosíme,
abyste vše opravdu dobře označili,
a zároveň upozorňujeme, že
neneseme zodpovědnost za prodávané zboží. Aby měl každý na své
věci dost místa, prosíme o maximální počet 100 ks. Doufáme, že tyto
drobné změny pochopíte a přispěje
to ke zkvalitnění bazárku.
Prodávané věci označte cenou,
Vašimi iniciálami a pořadovým
číslem dle formuláře (samolepka, přišpendlený lístek - tak, aby
označení na věcech drželo) a
zároveň doneste (nebo zašlete
e-mailem) vyplněný formulář, který je
k dispozici na OÚ nebo na e-mailu
lucie.benes@gmail.com.
Na všechny se těšíme :)
Lucie Benešová

Ze školních lavic / Informace z obce
HASIČSKÝ PLES
V sobotu 8. února 2014 se konal
v prostorách sálu KD Holubice Hasičský
ples.
Hasičské plesání odstartoval přivítáním
všech přítomných velitel SDH Kozinec
- Michal Vocílka. V úvodu poděkoval všem sponzorům, kteří do tradiční
tomboly věnovali hodnotné ceny,
a zahájil ples.
O velmi pěkný začátek plesu se postaraly děti z Mateřské školky Holubice
pod vedením Jarmily Dalíkové, které
předvedly vše, co se za uplynulý rok
naučily. Ty samé děti se také postaraly
o obrázkovou výzdobu sálu s hasičskou
tématikou, za což jim patří velký dík!
Další kulturní vložkou byl dívčí aerobic
pod vedením Lenky Tydlitátové.
Po jejich vystoupení si děvčata zatančila s „nejhezčími“ hasiči ve sboru. ;)
K poslechu a tanci hrála tradičně
hasičská skupina PARADOX, a jako
každý rok, hudba byla výborná, zpěvaččin zpěv lahodil uchu, parket byl stále
plný tanečníků.
O třetí kulturní vložku se postarali samotní
hasiči s jejich divadelním spolkem
„Za 5 minut dvanáct“, kteří si připravili scénku ze života batolat v obcích
Holubice-Kozinec. Musíme konstatovat,
že i při ztížených zvukových podmínkách byla scénka úspěšná, vtipná,
mnozí se v ní sami poznali, dokonce
sami účinkující se nostalgicky vrátili
do
svých
dětských
let,
viď,
„BLONĎÁKU“! ;)
O čtvrtou a zároveň poslední kulturní
vložku
se
postarala
společnost
BALONSERVIS, kdy v nafouknutých
baloncích zavěšených v síti ve velikém
hroznu nad tanečním parketem byly
schovány 3 výhry v podobě lahví
šumivého vína. Po zaznění signálu byla
síť rozpletena, balonky se snesly mezi
tanečníky, kteří museli balonky prorazit
a najít ukrytou výhru. Rámusu u toho
bylo jako při vítání Nového roku. ;)
Pak již začala volná zábava a to pravé
plesání. Po desáté se začala prodávat
tombola, zprůměrováno každý 3. los
vyhrával. Tedy se můžeme domnívat,
že nikdo, kdo tombolové lístky zakoupil,
neodešel s prázdnou.
Velký dík patří i obsluhujícímu
personálu u občerstvení - Tereze
Marešové, Janě Hrubešové, Kateřině
Valtrové, běhajícím číšníkům - Liboru
Soukupovi a Luďkovi Burianovi. Za
perfektní obsluhu v šatně Slávkovi Márovi
a za asistenci u vstupu panu Pavlu

Milerovi a Otovi Kohoutovi.
Dále chceme poděkovat sponzorům,
díky kterým mohl být Hasičský ples
zase o kousek hezčí a zajímavější.
Hlavní
sponzoři:
INTERNETOVÉ
PŘIPOJENÍ
MAXICOM;
BUSDOMINÁTOR- DUŠAN JANEKA; BALONSERVIS; STAVEBNÍ FIRMA BLÁHA
- VELKÉ PŘÍLEPY; AUTOŠKOLA VOCÍLKA - MICHAL VOCÍLKA;
MYCÍ LINKA ČERNÝ VŮL - JAN
ŠULC; ČERPACÍ STANICE MEDOS/
INA - KRALUPY NAD VLTAVOU;
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ FARMA - JAN
MILLER; FM LOGISTIC - TUCHOMĚŘICE; PRAKTIKA WOOD - MIROSLAV
KAŇKA; DŘEVO ČERNÝ VŮL TOMÁŠ JANKŮ; ADAC - PNEU LUDĚK
BURIAN; AUTO KELLY; NEHTOVÉ
STUDIO - JANA HOLEČKOVÁ; OÚ
HOLUBICE;
SALON
HARMONIA
MYSTIKA – MASÁŽE JIŘÍ POSKOČIL;
AZ PRIMA - ZBYNĚK BRÝDL; CLASSIC
OIL - MAREK VEJRÁŽKA; SOUKROMÝ
ZEMĚDĚLEC JOSEF ROUS - LIBČICE
NAD VLTAVOU; CUKRÁŘSTVÍ TOMÁŠ
- VELKÉ PŘÍLEPY; RESTAURACE
MODRÁ PASÁŽ - KRALUPY NAD
VLTAVOU; BARVY LAKY VESELÝ
- KRALUPY NAD VLTAVOU; OČNÍ
OPTIKA VĚRA ŘEZNÍČKOVÁ KRALUPY NAD VLTAVOU; TOMKO,
VÝROBA
KOVOVÝCH
LOPATEK
- VELKÉ PŘÍLEPY; VACUSHAPE STUDIO DREAM - MARIKA
ONDREJKOVÁ
Děkujeme všem hasičům a přátelům
sboru SDH Kozinec, kteří pomohli
s realizací Hasičského plesu a těšíme
se příští rok…NASHLEDANOU.
Ivana Kaňková,
Gabriela Mifková
Vystoupení dětí z Mateřské školky Holubice
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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

Toto hasičské auto žádný požár asi
neuhasí, ale mlsnou určitě ano
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Kronika vypráví

Ohlédněme se zpět časem, co naši předkové zapsali do Pamětní knihy obce
Holubic po roce 1953 na téma památek obce…
Kaple svatého Gotharda
„Krajinu naši již ve starověku protínala stará vozová cesta, která
zajisté měla vliv na její osídlení. Cesta vedoucí od Prahy přes
Únětice k Tursku, zde ke sv. Gothardu a dále na sever, po které
již Římané před tisíci lety za svými obchody projížděli. Zde jest
označena v okolí nálezy hrobu z doby více i méně jak 2000 let
před Kristem.
Také nález kotle z Holubic v Zemském muzeu v Praze se nalézající z
Římského obchodu pochází. Zvláštností na několika místech bylo její
stejné označení čtyřstěnné kaple do světových stran mající výklenky
pro vložení sošek počátkem tohoto století, jedna stála ještě na vojenském
cvičišti v Dejvicích, dnes Vítězné náměstí, jedna na katastru obce
Úholiček, stáří jejich se udává nepřesně (kronikář z Úholiček, od fary
z Únětic), označují poutní cestu do Mariazell.

Aktuální foto kaple

Fara Minická, že byla kaple naše postavena na poděkování od záduše po ukončení soudního sporu, který
vedli s turským zemanem o pole 119, na kterém stojí. Spor byl veden o pole, která byla přes dnešní silnici
a vzdálená asi 100 metrů. U kaple stojí 3 lípy, jedna z nich jest dle jejího stavu mnohem starší než udání let
sporu. Ty dvě menší, možno že tam před 170 lety vsazeny byly a při této oslavě později zde kaple stávající
sloužila náboženským úkonům. Pozoruhodným na této kapli jest její název sv. Gothard, kult tento vznikal již
ve 13. století a procházel svým slohem jen na území vlády Přemyslovců. Jsou také rozesety od Prahy ku staré
Boleslavi na Podřipsko, kde vládli Vršovci před svým zahubením, v 11. století již letité památníky nevedou
na Budči, v Holubicích. Kostely na Levém Hradci z počátků křesťanství v Čechách, které jsou zde rozesety,
stavbu kaple při této cestě v dobách nejstarších odůvodňují, neb cesta tato byla v tu dobu velmi používána.
Jako dopravní spojka mezi nimi.

Památky ze starověku
Již před několika tisíci lety se zde usadili první lidé v našem okolí, po kterých nalézáme různé předměty.
Jedny z nejstarších byly nálezy skupiny hrobů skříňkových asi 4000 let starých v blízkosti pramene,
ze kterého vytékal potok Rusavka
– dnes u zahrady p. Kozáka.
Dnešní pohled na potok jménem Rusavka
Jeden nebo 2 hroby se nalézají také
v Minicích a u Turska. Kulturní
jáma po člověku chýšovém ve
Svěci při Skalce. Tito obyvatelé živili se většinou lovem, zastihli
krajinu bohatou na vodu a lesy
s bujnou vegetací bohaté na zvěř.
Do dnešního dne již převalila se
celá tisíciletí, střídal a množil se
zde lid, měnila se i krajina. Lid
kácel a vypaloval lesy, odvodňoval bažiny, zakládal místní trvalá
sídliště s polním hospodářstvím.
Svojí polohou na místech příhodných. Zde po západní straně potoka
na horní rovince udržující přírodní
val prodloužený až do naší obce
sloužil pro hromadné osídlení,
nalézáme zde rozložité pohřebiště
od jihozápadu i severu obklopující
těsně starou v kotlině se nalézající
část obce.

Kronika vypráví

9

Nalézají se zde zbraně kamenné i kované, spony a různé i jiné předměty Lužické kultury. 3000 let i více
let staré. Lid ten pro dobrý vodní přístup a hojnost zvěře v naší úrodné krajině žil nerušeně po celá staletí
v dobách, kdy pralesů nebylo, jiných průchodů jen vodními toky, od kterého před přepadením je chránil
přírodní val.
Přecházel starověk, přišel středověk a s ním se dostavilo i větší ještě zalidnění a pro výživu s potřebou rozšiřování polního hospodářství. Na mnoha místech počal se usazovat ve skupinách nový lid, vznikal základ nových
obcí, ve kterých již nenalézáme stopy ze starověku, ale počínali se budovat pro hospodářství potřebná spojení,
cesty a pro obranu před vyskytujícím se přepadáváním od lidu kočovného z cizích krajů, proti kterým již
nestačil jen val neb les, počala se budovat pevná hradiště.
Pro údolí Rusavské bylo zbudováno po pravé straně zvané jest Minické, velmi výhodné pro obhajobu
ve středověku. Stálo ve středu mezi Budečským a Libčickým na hranicích jiného kmene, který žil na Podřipsku
- kmen Vršoviců.

Nálezy středověku
Před námi leží historie více jak tisíciletého vzniku obce naší nám dosud neobjasněná. Nejstarší zprávu o obci
Holubicích nalézáme u kanovníka od svatého Víta, která zní, že zde na jakémsi pozemku v roce 1204 hospodařili. Roku 1286 na darovaném pozemku od Přemysla sobě dvorec postavili, více zpráv o Holubicích není.
Po bitvě Bělohorské spálením zemských desek pro vyhlazení stop poloprotestantských majitelích konfiskovaného majetku zanikly i zápisy o naší obci z doby nejstarší, v dobách raného feudalismu, na který
v upomínku nám zde zbyly jen málo mluvné památky. Poškozená hustá síť hrobů svírající starou část obce
po několik desetiletí již hledaným v hrobě ležícím zlatým brněním padlého knížete dle kroniky z bitvy Turské,
na kterou nám zbyly v upomínku jen názvy obcí Tursko, Podmoráň, Žalov, Tišina.
Mnoho historicky cenných nálezů přišlo již zde často nazmar, jen část malá zde nalezená přišla do pražského
muzea nebo poslední nálezy do Dvořákova v Nelahozevsi. Po roce 1921 při rozšíření obce a jižní část při stavbě
č. 92 při kopání sklepa byl nalezen z narudlé žuly běhoun a deska potřebná k drhnutí obilí, v čísle 94 se nalézá
plno odřezků parohů, též i sobích, v zastavěné ploše v čísle 129 byla vykopána jakási pec, dle spálené hlíny
průměr 80 cm výška, 70 cm šířka, z veliké nádoby jen střepy, v čísle 137 mezi vraty kostra s bronzovou
sponou, z čísla popisného 4 ze sklepa vedena jest chodba v podzemí z předu klenutá, do které se prokopali
při stavbě č. p. 2, ve sklepě též popelnice a přesleny tam byly nalezeny.
Chodba asi 60 cm široká pobořená ale neprozkoumaná vede směrem pod kostel, u kterého na hřbitově při
kopání byla nalezena kamenná sekerka jest přímo z těchto nálezů v zastavěné ploše znáti obývání v době
kamenné i železné. Měnil se zde lid, měnil se zde i jeho život a způsob života. Lovce vystřídal rolník a s
ním měnila se krajina v otevřenou
planinu kolem jeho obydlí, počal
budovat pevné stavby chráníce se
Ilustrativní obrázek bájné bitvy na Turském poli
západního větru, zde již vznikal
počátek naší obce.
Chráníce se přírodním valem počali
do něho zapouštět své hospodářské budovy, využívali ho k zakrytí
od strany severní, tak zde zasáhla
rušivě doba stěhování národů
příchodem slovanských kmenů,
kteří jsouce vytlačeni ze své vlasti
lidem početnějším, usadili se zde ve
větším počtu.
A také v blízkém okolí v skupinách,
ze kterých se tvořily později obce.
Přírodní val, ve kterém kdysi
prvoobyvatelé průrvu v místech
průhonu zavezli proražením z čísla
pop. 4 chodby bylo z násepu nutno
klenutím upevnit…
…pokračování v dalším čísle Našich
novin.
Zpracovala AJ
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Nedostatek kominíků vyřešen :o)
Pojízdná živá hudba...

Rozené princezny...

Babka kořenářka měla v košíčku
víc jak půl kopy koblížků
„Pobožná“ čtyřka :o)

Za Obelixem v teréňáku jedině do
Holubic!

Řádové sestry - veselé kopy

Pořádná myš :o)

Nabídku kvalitního moku nelze
odmítnout...

Bakus 2014
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Živoucí důkaz krásné tradice pohromadě

Kuk ... hádej, co jsem zač
Průvod neměl konce
Vodník junior

Naondulovaný král s královnou

Vzorně spolu a s náčiním...

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 !!!
Vyrábí soukromá firma
CLIP – Božena Jílková
Dr. Veselého 1008, Luhačovice
tel.: 577 133 144, fax: 577 131 111
clipluhacovice@seznam.cz
www.clipluhacovice.cz
Product of the Czech Republic.
Trvanlivé pečivo

Minimální trvanlivost do:
Mindestens halbar bis:
Best before:

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
• nugátové datuje od roku
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

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:
20. 3. 2014. ● Další číslo vychází: 2. týden v dubnu ● Tel.: 315 786 086, e-mail: redakce@holubicekozinec.cz, www.holubicekozinec.cz.

