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Šibřinky 2014
Jako každým rokem i letos se jedné pěkné březnové soboty sešly v holubickém kulturním domě bytosti
a stvoření z nejrůznějších konců světa a vesmíru. Nevěříte? Ale věřte - TJ Sokol Holubice zde pořádal
tradiční Šibřinky, karneval v maskách pro dospělé. Tentokrát Šibřinky vyšly na sobotu 15. března.

... pokračování na str. 11
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Informace z obce

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 13. 5. 2014 od 18:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ.
Další vydání Našich novin najdete
ve schránce 7. - 9. 5. 2014.

Posezení s paní starostkou

Rok se s rokem sešel, máme tady
opět jaro v plné síle. Naši občané měli
ve čtvrtek 20. března opět příležitost
zeptat se na vše, co je zajímá a trápí.
Pro všechny zúčastněné byla připravena káva, čaj či zákusek a v této
pohodové a uvolněné atmosféře začalo
druhé posezení s paní starostkou.
Přinášíme vám stručný souhrn všeho,
co se projednávalo a o čem se mluvilo...
● Retardéry
Peníze na umístění retardérů v lokalitě
Holubí háj jsou schváleny. V současné
době čekáme na konečnou úpravu
studie od projektanta.
● Kralupský přivaděč
S
nástupem
nové

vlády

se

pravděpodobně znovu otevře otázka
výstavby obchvatu Kralup a přeložky
silnice II/240 v úseku Kralupy – Praha.
Před dvěma týdny byla vyvolána
schůzka se starostou Kralup nad
Vltavou. Zopakovali jsme dlouhodobé stanovisko naší obce, která
potřebu výstavby obchvatu Kralup
a přeložky silnice II/240 v úseku
Kralupy - Praha vnímá jako důležitou
a podporuje ji.
Nicméně vnímáme i protesty našich
obyvatel a vlastníků půdy proti vedení
trasy nové II/240. Trváme na řešení
celé trasy jako celku a ne pouze jako
obchvat Kralup s vyústěním před
Turskem. Rovněž považujeme za nutné
řešit budoucí silnici II/240 v návaznosti
na trasu plánovaného severozápadního
obchvatu Prahy, o které dosud nebylo
rozhodnuto. Zdůraznili jsme, že trváme
na tom, aby odpovědná místa zvážila
možnost vedení obchvatu mezi Libčicemi a Turskem.
Tato trasa by byla výhodnější jak
vzhledem k dopravní obslužnosti území,
tak i například kvůli možným problémům s výkupy pozemků v katastru
obce Kozinec. V případě, že úřady
prosadí novou variantu II/240 na trase
mezi Kozincem a lesem Erz, budeme
trvat na řadě stavebních opatření (např.
zahloubení silnice, valy, stromy), která
by zmírnila dopady provozu na této
komunikaci na životní prostředí v obci.
● Komunikace a kanalizace
na dešťovou vodu
O dotace na výstavbu komunikace
je požádáno na Středočeském kraji
a ROPu. Pokud budou finanční
prostředky schváleny, bude realizována
komunikace v úseku mezi mateřskou
školkou až po hřiště. Rovněž se
v budoucnu počítá s výstavbou kanalizace na dešťovou vodu ve staré části
Kozince.
● Koně v obci
Vzhledem k narůstajícímu počtu
stížností na pohyb koní v naší obci,
bude vyvoláno jednání s majiteli koní.
Na tomto jednání budou stanovena
jasná pravidla pro pohyb koní tak, aby
se zamezilo znečištění komunikací
koňským trusem, poškozování cest
a podobně.

● Kavárnička dříve narozených
Musíme s politováním informovat naše
občany, že vzhledem k nemocem
a zaneprázdněnosti těch, kteří organizovali tuto populární akci, nedojde
k dalšímu uskutečnění oblíbené
Kavárničky. Nicméně nezapomínáme
na naše seniory a budeme se snažit
naplánovat
zajímavé
jednodenní
zájezdy.
● Zrušení pohotovosti v Kralupech
nad Vltavou
Pohotovost
v
prostorách
LDN
v Kralupech byla zrušena, občané
budou muset využít pohotovostí
v Kladně nebo v Praze.
● Rušení nočního klidu
Stížnost na noční hluk v restauraci
U hřiště jsme zaznamenali a budeme se
jí zabývat.
● Poutní mše
Poutní mše se uskuteční v září tohoto
roku v kapličce Sv. Michaela archanděla na Kozinci. Bližší informace budou
zveřejněny v Našich novinách.
● Parkoviště u obchůdku
v Holubím háji
Vyzvali jsme majitele obchodu k vybudování parkovací plochy pro zákazníky
tohoto obchodu. Majitelem obchodu
nám bylo sděleno, že realizace parkoviště proběhne do půl roku.
● Občanské průkazy
Nově lze zažádat o vydání občanského průkazu na Magistrátu Kralup
nad Vltavou.
● Holubi v obci
Byli jsme upozorněni na znečištění holubím trusem v místech, kde se
pohybují děti (schodiště u Kulturního
domu Holubice). O této situaci víme,
během 14 dní ji vyřešíme.
Vaše názory, připomínky, dotazy či
starosti jsou velice důležité a nejsou
paní starostce ani obci lhostejné.
Proto je jistě potěšující, že se posezení
s paní starostkou stává dobrou
tradicí, při které lze v klidné
a pohodové atmosféře vyřešit
mnohé. 			
AP

Nové zdravotní středisko a rozhovor měsíce
dojíždí. Díky ordinační době v Holubicích ji tak budou mít blíže a nemocné děti
mohou být ušetřeny od strastí cestování. Rodiče mohou kdykoliv navštívit
obě ordinace, jsou zcela propojené.
Do června, kdy začne MUDr. Kuglerová ordinovat v Holubicích, bude možné
dojíždět do Libčic.
Zpočátku bude pediatrická ordinace
v Holubicích 2 dny v týdnu, dle zájmu
je možné ordinační hodiny rozšířit.
Kontakty, telefony a on line registrační formulář najdete na stránkách
www.terapiedeti.cz.

Rozhovor s MUDr. Šmatovou

MUDr. Vlasta Šmatová s prvním
receptem z Holubic

Den otevřených dveří
na Zdravotním středisku
V pátek dne 21. 3. 2014 proběhl
Den otevřených dveří v novém
holubickém zdravotním středisku,
které je součástí budovy mateřské
školy. Od 1. dubna zde ordinuje
praktická lékařka pro dospělé
MUDr. Vlasta Šmatová. Od 1. června
pak budou moci bez dojíždění zajít
s dětmi k lékaři i holubické maminky –
dvakrát týdně bude v ordinaci dětská
lékařka MUDr. Miroslava Kuglerová
z Libčic nad Vltavou.
Registrace nových pacientů u obou
lékařek je možná již nyní.
Co se týče MUDr. Kuglerové, mnoho
rodičů z Holubic již za ní do Libčic
Vstup do zdravotního střediska

S paní doktorkou Šmatovou jsme si
v rámci Dne otevřených dveří (mezi
vyřizováním registrací, odpověďmi na dotazy návštěvníků a mnoha
telefonáty) krátce popovídaly, abychom vám ji dnes mohli blíže
představit v rámci našich pravidelných rozhovorů.
Začněme tedy informací o ordinační
době praktické lékařky pro dospělé MUDr. Šmatové v Holubicích:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

7.30 - 11.30
12.30 - 15.30
15.30 - 18.00 objednaní
7.30 - 11.30
12.30 - 15.30
15.30 - 18.00 objednaní

V případě potřeby registrovaní pacienti
mohou paní doktorku Šmatovou
navštívit i v její druhé ordinaci
v Tuchoměřicích, vzdálených od Holubic 10 km. Adresa ordinace je:
K Poště 460 - nachází se ve stejné
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budově jako pošta, u kulturního domu Disco Raie.
Ordinační doba v Tuchoměřicích:
Pondělí:

7.30 – 11.00
15.00 – 17.00
Úterý: 12.30 – 15.30
od 15.30 objednaní
Středa: 7.30 – 11.00
Čtvrtek: 12.30 – 15.30
od 15.30 objednaní
Pátek:
7.30 – 11.00
Má smlouvy se všemi sedmi zdravotními pojišťovnami.
Veškeré informace včetně aktuálních zpráv najdete na webu www.
mudrsmatova.cz.
Paní doktorko, co vše můžete svým
pacientům nabídnout?
Na prvním místě je to samozřejmě léčba
akutních a chronických onemocnění.
Za velmi důležitou považuji prevenci,
zejména prevenci kardiovaskulárních
a nádorových onemocnění. Provádím
také prohlídky k potvrzení řidičského
a zbrojního průkazu, očkování.
Poskytuji telefonické a e-mailové
konzultace.
Za velkou výhodu mé ordinace
považuji přístroj pro CRP diagnostiku – jde o speciální zařízení,
které dokáže během krátkého času
(několika minut přímo v ordinaci)
z jediné kapky krve či z výtěru z krku
zjistit důležité informace o zdravotním stavu pacienta. Např. přítomnost
streptokoka při bolesti v krku - angíně.
Usnadňuje diagnostiku a tím volbu
vhodných léků – pomáhá v rozhodování, zda je potřeba nasadit antibiotika
či nikoliv.
Z preventivních vyšetření přesně
dokáže na imunochemickém principu
detekovat skryté (okem neviditelné)
krvácení do stolice, často pocházející
z polypu, který by se v průběhu let,
pokud by nebyl odstraněn při kolonoskopii, mohl zvrátit v nádor střeva.
Dále je ordinace vybavena glukoměrem
pro změření hladiny cukru v krvi z kapky
krve.

... pokračování na straně 4
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Rozhovor měsíce

... pokračování ze strany 3

Pacientům léčeným dlouhodobě Warfarinem mohu z kapky krve, bez nutnosti
odběru krve ze žíly, stanovit přístrojem
Coaguachekem tzv. Quicka a rozhodnout tak o dalším dávkování léku.
V Tuchoměřicích je EKG přístroj, proto
je tam možné i vyšetření EKG.
Podnikatele a zaměstnavatele v regionu
by mohlo zajímat, že jako jedna z mála
lékařů mám Oprávnění pro výkon
závodní preventivní péče s garancí
kvality pro potřeby zaměstnavatelů,
který vydává Společnost pracovního
lékařství České lékařské společnosti
Jana Evangelisty Purkyně.
Návštěvní
službu
v
domácnosti
pacientů vykonávám u nemohoucích
a těžce nemocných pacientů po ordinační době, většinou v pozdně odpoledních hodinách.
Mohu domů těmto pacientům přivézt při
návštěvě i potřebné recepty a poukazy
vytištěné už předem v ordinaci, když
mi pacient nebo rodina sdělí, které
z dlouhodobě užívaných léků potřebují
předepsat.
Když zmiňuji recepty, ráda bych doplnila,
že mohu vystavovat i tzv. e-recept,
nebo-li elektronický recept, který mohu
pacientovi poslat e-mailem. Pacient si
na na e-recept léky může vyzvednout

Moderní interiér zdravotního
střediska

v lékárně, která tyto e-recepty akceptuje, aniž by musel za mnou do ordinace
a třeba zde riskoval případnou nákazu
v době epidemií.
Výhodou to může být pro ty, kteří
užívají nějaké léky dlouhodobě nebo
pacienty, kteří odjedou na dovolenou
a léky zapomenou nebo akutně některé
potřebují a jsou mimo Holubice /třeba
Framykoin mast apod/.
I v okolí většina lékáren e-recept přijímá
(např. v Kralupech tři lékárny, horoměřická lékárna, obě lékárny v Roztokách,
v poliklinice na Dlouhém lánu a všechny
na Vítězném náměstí).
Mohu také zmínit elektronické neschopenky – pro tu si sice pacient musí přijít
do ordinace (musí na nich být razítko),
ale nemusí hned. Já mohu neschopenku v den vzniku neschopnosti
nebo nejvýše dva dny zpětně vystavit a okamžitě elektronicky poslat
na OSSZ.
Pacient si výtisk - III. díl Hlášení vzniku
PN pro zaměstnavatele může vyzvednout v ordinaci třeba později, až mu to
jeho zdravotní stav či možnosti dovolí /
není-li samozřejmě nutnost lékařského
vyšetření a nasazení léčby ihned/.
V Holubicích nemáme lékárnu –
nejbližší je poměrně nově ve Velkých
Přílepech. Budete mít nějaké léky
v ordinaci k dispozici?
Nějaké léky vždy mám, ale samozřejmě
jsou to jen ty základní. Snad pomohou
co nejvíce lidem, aby do lékárny
nemuseli.
Z této Vaší věty zaznívá něco, co jste
o sobě prozradila – životní heslo:
„Když můžu, pomůžu.“
Doplnila bych ještě z krásné pohádky
pravdivý citát: „Nic není nemožné.“
Mám velmi ráda životní moudra
z různých knížek, filmů - nejvíce
pohádek, baví mě si je vypisovat.
Každou chvíli Vám zvoní telefon
a podle hovoru se dá vytušit,
že Vám volají pacienti. Není tomu tak
i po pracovní době?
Ano – jsem na příjmu téměř pořád
a je pravda, že pacienti volají poměrně
často, i odpoledne nebo večer, prostě
když potřebují moji pomoc nebo radu.
Jsem na to zvyklá, co je v mých silách
poradím, pomohu. Když jde o akutní
stav nebo úraz, je vždy nutné, aby lidé
okamžitě volali 155.
Můžete nám říci něco o svém profes-

ním životě? Co jste dělala, než jste
si otevřela svoji první ordinaci?
Po promoci na 1. Lékařské fakultě
Univerzity Karlovy v roce 1995 jsem
začínala
ve
Všeobecné
fakultní
nemocnici v Praze na „Karláku“.
Před mateřskou jsem absolvovala jak se říká - „školu života“ v nemocnici
v Roztokách na LDN (pozn. red.:
Léčebna dlouhodobě nemocných).
V Roztokách jsem dělala praktického a závodního lékaře. V roce 2000
se mi narodila dcera Václava (říkáme
jí Vendy). Po mateřské jsem se vrátila
na „Karlák“, poté pracovala pět let jako
praktik a revizní lékař v ÚVN v Praze
a od roku 2011 mám ordinaci v Tuchoměřicích. No a další kapitolu svého, nejen
profesního, života začnu psát letos
1. dubna tady v Holubicích. Mám z toho
velikou radost, protože Holubice mám
ráda.
To jsme rádi. :-) A čím si to Holubice
zasloužily?
Bydlím v blízkém Tursku. Do Holubic
jsem jezdila již jako dítě s maminkou
(doktorkou Hlavovou, ke které mnozí
ze čtenářů jezdí do Velkých Přílep)
po návštěvách pacientů.
Pak i s malou dcerou na různé akce,
kterými jsou Holubice vyhlášené. Znám
některé místní lidi už roky a mám pocit,
jakoby mezi Turskem a Holubicemi ani
to pole nebylo, připadám si tady doma.
A domov, ten mám opravdu ráda.
Zmiňovala jste, že máte dceru –
bude také lékařkou?
Je jí teprve 13, ale má v tom dávno
a jistě jasno – lékařkou nebude, ačkoli i
její tatínek je lékař /neurochirug v ÚVN/.
Už teď ji mnohem více táhne psaní
příběhů, scénářů, které sama vymýšlí.
A je velice nadaná na kreslení, maluje
krásné obrázky. Takže uvidíme. :-)
Rodina má pro Vaši práci
pochopení?
S otcem Vendy jsme se rozvedli, ale
máme dobré vztahy. Můj druhý muž
František dělá účetnictví, mně i jiným
lékařům, takže se tak nějak ve zdravotnictví motáme všichni. František je
neobyčejně hodný člověk, chápavý,
obětavý, je na něj stoprocentní spolehnutí a jen díky němu mohu naplno dělat,
co dělám. Dokáže pochopit i večerní
telefonáty s pacienty, ale občas někdy
už i on říká, že bych měla mít alespoň
chvíli pro sebe.

Rozhovor měsíce / Informace z obce
Rodina a náš domov je pro mne velice
důležitý. Doma máme své zázemí, které
se snažím držet v pozitivním a veselém
ladění, když už je kolem často hodně
smutných věcí, které život zákonitě
přináší...
V této souvislosti bych snad mohla
uvést jeden z mých oblíbených citátů:
„Štěstí je tiché a neustálé radování
se z drobných událostí. Buď šťastný
z maličkostí. Dodávají příležitost
velkému štěstí, aby se k tobě tiše
připlížilo.“
Jak si tak s Vámi povídám, je mi jasné, jak jste velmi citlivý, vnímavý,
upřímný a otevřený člověk, který
si toho asi v životě hodně prožil a to
mu dává možnost pochopit trápení
druhých...
Je pravda, že jsem to neměla v životě
jednoduché, musela jsem se vyrovnat
s řadou těžkých situací, ani moje práce
s nemocnými lidmi není vždy snadná.
Ale člověk se tak naučí vážit si každé
radosti, kterou život přináší. Mít třeba
radost z obyčejného všedního dne.
Snažím se vždy si všímat osobnosti
druhého člověka a pochopit jej, vidět
jeho starosti i radosti, případně obavy,
jeho hodnoty, životní úkoly, které si
dává. To vše považuji za velmi důležité
i ve vztahu lékař – pacient, protože
mnoho neduhů není nemoc, ale projev
nějakého životního traumatu, stresu,
problému... Na tomto místě bych ráda
přidala další z mých oblíbených citátů:
„Tajemství vnitřního štěstí spočívá
především v umění udělat šťastným
své okolí. A přitom někdy stačí tak málo

- vlídné slovo, stisk ruky nebo ochota
druhého vyslechnout.“
Když se loučila jedna z návštěvnic
Dne otevřených dveří, popřála Vám,
ať se Vám u nás daří. Řekla jste jí
na to velmi optimisticky a vesele, že
o tom nepochybujete - že u nás Vám
bude dobře, že se Vám u nás bude
líbit. Těch pár slov vyvolává důvěru
a naději, že se Vám můžeme svěřit,
že u Vás vždy najdeme pochopení
a pomoc, že budeme v dobrých
rukách.
Když byste měla vyjádřit – jak již
bývá zvykem v závěru našich rozhovorů – Vaše přání – jaké by bylo?
Ráda bych popřála všem, co budou
tyto řádky, číst, aby užívali život, měli
se rádi, aby věděli, že nejkrásnější
na světě nejsou věci, ale okamžiky.
Aby nevyčítali životu, co jim třeba nedal,
ale měli radost z toho, co jim dal, neboť
i žít a zvládat všechno okolo je často
statečný čin... A já se vám v tom všem
budu snažit pomáhat, co bude v mých
silách.
V závěru našich rozhovorů se
většinou mluví o zdraví – jak si ho
všichni přejeme. Není vhodné Vám
ale přát prázdnou čekárnu... Řekněme
to tedy tak, že Vám za nás všechny
přeju, abychom byli zdraví a chodili
k Vám jen s úsměvem na nějakou tu
prevenci nebo pro razítko. :-)
Děkuji Vám za rozhovor a přeji hodně
pohody, optimismu a každodenních
radostí.
HM

Paní doktorka s jednou z prvních pacientek
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Blahopřejeme jubilantům
V březnu oslavili narozeniny:
Alexandrová Eva, 65 let
Doubek Ladislav, 82 let
Helebrantová Jana, 75 let
Zemanová Marie, 87 let

Dne 25. 2. a 25. 3. 2014 se uskutečnila veřejná zasedání obecního
zastupitelstva.

Zastupitelstvo obce
schválilo:
1. Podání žádostí z ROP: Výzva č.
85 – oblast podpory 1.1 – Regionální dopravní infrastruktura – místní
komunikace.
2. Výjimku z regulativ územního
plánování obce panu Šlejmarovi pro
přestavbu garáže u č. p. 215 k. ú.
Holubice.
3. Vyhlášení záměru o prodeji
obecního pozemku p. č. 351/2 k. ú.
Holubice.
4. Smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene s PaedDr.
Ilonou Vaculíkovou z důvodu uložení
kanalizačních a vodovodních přípojek
do pozemku ve vlastnictví obce.
Výše jednorázové náhrady bude činit
2.000,- Kč.
5. Smlouvu o zřízení věcného
břemene č. IV-12-6017168/VB/01
se společností ČEZ Distribuce, a.
s. z důvodu vedení kabelů NN na
pozemku ve vlastnictví obce. Jednorázová náhrada bude činit 20.000,- Kč
6. Uzavření smlouvy o dílo na zabezpečení výkonu pečovatelské služby
s městem Libčice nad Vltavou
7. Uzavření smlouvy o vykonání
přezkoumání hospodaření obce za
rok 2013 se společností Gestio s.r.o.
8. Výjimku z Regulativu územního
plánu obce panu Babincovi pro stavbu
individuálního rodinného domu.
9. Kupní smlouvu s panem Proškem
ve věci odkupu obecního pozemku p.
č. 351/2 k. ú. Holubice
10. Vyhlášení záměru o prodeji
obecního pozemku p. č. 38/2, 349/19,
277 k. ú.
Holubice. Cena bude
stanovena dle znaleckého posudku.
11. Smlouvu o uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene se společností Reamil s.r.o.
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První jarní boj s odpadky
Každý z nás má rád svůj dům, zahradu či
nejbližší okolí hezké, čisté a upravené.
Jsme však někdy lhostejní k okolí,
které nevidíme z okna svého domu, či
nesousedí s naší zahradou.
Je proto určitě skvělé, že se našla
skupina nadšenců, kteří obětovali
sobotu 29. března k úklidu plochy, která
se nachází mezi obcemi Trněný Újezd
a Holubice. Okolo 50 dobrovolníků
z naší obce, Trněného Újezdu, Zákolan
a dalších míst se rozhodlo vyčistit na
první pohled nevyčistitelné.
Haldy odpadků, pneumatik, skla, plastů,
větví, se sice všemocná příroda snažila
zakrýt, nicméně na „šikulu“ člověka
je v některých případech opravdu
krátká.
Zapojili se s vervou všichni, včetně
malých dětí. Co zmohly lidské ruce

s pomocí lopat, se uklidilo. V ostatních
případech musela pomoci těžká
technika. Parta těchto lidí byla báječná.
Příroda taky pomohla nádherným
počasím.
Zbyla chvilka i na doplnění tekutin.
Pečený buřtík byl pro všechny jistě
prvním poslíčkem nadcházejícího času
grilování. Bezmoc a obavy však zastiňovaly radost s vykonaného díla.
Strach, lhostejnost, nezodpovědnost
a sobeckost z lidského „šikuly“, který
tento krásný kus přírody opět zaplní
vším, co nebude chtít mít ve svých
uklizených a čistých domovech či
zahradách.
Velké díky všem, kteří pomohli nejen
nám, lidským stvořením, ale hlavně
přírodě, která si to jistě právem
v naší neutěšené době zaslouží.
AP

Čtyři momentky, jak probíhal jarní úklid mezi obcemi Trněný Újezd a Holubice

Dlouhodobá změna umístění zastávek autobusů
na Dejvické
Od 1. 4. do 31. 7. 2014 se přemisťuje nástupní zastávka autobusu 316
na Zikovu ulici. Změna se týká
i autobusu 350/604.
Na základě Rozhodnutí Magistrátu
hl. m. Prahy, Odboru dopravních
agend, č. j. MHMP-334418/2014/
ODA/O4/Dů ze dne 11. 3. 2014, nám
bylo oznámeno, že v termínu od 1.
4. 2014 do 31. 7. 2014 dojde v rámci
rekonstrukce stropní desky stanice
metra Dejvická k dočasné změně
trasy, zastávek a spojů na všech
denních linkách v oblasti Vítězného
náměstí.
Na linkách PID 316 a 350 (resp.
noční 604) dojde k následujícím
opatřením:
Linka 316
- přemisťuje se nástupní zastávka
„Dejvická“, a to z vnějšího rondelu
Vítězného náměstí (tj. z dnešního
obratiště) do ul. Zikova, cca 60 m
za křižovatku s ul. Šolínova, 7 m
před protilehlý sloup VO č. 607220
(2. zastávkový označník od křižovatky - shodné s linkami PID 160, 355
a 356)
· výstupní zastávka na Dejvické
a časové polohy spojů se nemění
Linka 350 (pro obec Holubice
se jedná pouze o celotýdenní spoj od posledního metra,
který z Velkých Přílep pokračuje
jako noční linka 604 přes Tursko
a Holubice do Noutonic)
- přemisťuje se nástupní zastávka
„Dejvická“, a to z Evropské třídy
do ul. Jugoslávských partyzánů směrem k Podbabě, cca 20 m před křižovatku s ul. Rooseveltovou, 10 m
před sloup VO č. 605414 (shodné
s linkou PID 340)
· autobus odjede ze své výchozí
zastávky dle JŘ o 1 minutu později
oproti
současnému
stavu,
tj.
v 00:36 hod. (dáno zkrácením jízdní
doby mezi zastávkami „Dejvická“
a „Čínská“)

7

Informace z obce

Čas vítězství v podání místního tanečního kroužku

Z našeho fotbalového trávníku
- Jarní sezóna zahájena
Fotbalisté TJ Sokol Holubice zahájili jaro
v sobotu 22. března v Krňanech, které
bezkonkurenčně kralují dnu tabulky.
Naštěstí se jim na nás nepodařilo otevřít
své bodové konto – vyhráli jsme 2:3, ale
vůbec to nebyl jednoznačný a jednoduchý zápas. V závěru za stavu 2:3 to bylo
i drama, ale nakonec jsme 3 vydřené
body z Krňan přivezli.
V sobotu 29. března jsme za krásného
slunečného počasí hráli první utkání na
domácí půdě a to proti Psárům. Utkání
začalo se čtvrthodinovým zpožděním.
Naše hra byla poněkud bezzubá.
První gól dali hosté. O pár minut později

Účast na Jarním bazárku byla hojná

se nám podařilo z pokutového kopu vyrovnat – trefil se Ivan Štofl. Poté se ale
hosté opět ujali vedení a poločas skončil 1:2. Až v závěru utkání se po krásné
akci a přihrávce Jirky Valtra podařilo Pavlu Rodrovi aspoň vyrovnat na konečných
2:2. Naše fotbalisty i fanoušky dnes poprvé přišly povzbudit malé roztleskávačky z
místního tanečního kroužku, které o přestávce předvedly své vystoupení s názvem
Čas vítězství.
Pokud nebude vyloženě špatné počasí, měly by tančit o přestávce každého
domácího utkání. Tak třeba příště přinesou více štěstí a gólů v síti soupeře. :-)
Po 15. kole jsme na 8. místě tabulky s 21 body.
Další utkání:
16. kolo 6. 4. Jílové B – Holubice od 16.30 (pozor – neděle!)
17. kolo 12. 4. Holubice – Čisovice od 16.30
18. kolo 19. 4. Štěchovice B – Holubice od 17.00
19. kolo 26. 4. Holubice – Libčice od 17.00
20. kolo 3. 5. Úhonice – Holubice od 17.00
21. kolo 10. 5. Holubice – Zbuzany od 17.00

AP

Jarní bazárek

Brigáda - sekání trávy v Kozinci

V sobotu dopoledne sluníčko lákalo
na výlet, ale i tak stála před kulturním
domem dlouhá fronta převážně žen a
netrpělivě všichni čekali, až se otevřou
dveře a začne letošní Jarní bazárek.
Opět bylo z čeho vybírat a většina
odcházela s plnými taškami. I když
jsme si tento rok připravily modernější kalkulačku a nakupující dostali i
účtenku, přece jen fronta před pokladnou narůstala, i když jsme se snažily
ze všech sil. Myslím si ale, že to každý
chápal a za ten „úlovek“ to stálo. Děkuji
všem, kteří se na bazárku podíleli,
těšíme se na bazárek podzimní, který
bude během září nebo října.
Lucie Benešová

Nabízíme
možnost
pravidelného přivýdělku cca 2x měsíčně (dle
dohody).
Zajímavá finanční odměna.
Náplň práce: sekání trávy - včetně
odvozu a úklidu techniky (v rozsahu
cca 8 hod.).
Požadujeme: spolehlivost,
samostatnost.
Vítáme: vlastní auto s tažným zařízením, zkušenosti se sekací technikou
(strunová sekačka, traktůrek).
V případě zájmu o podrobnosti volejte
nebo pište:
Tel.: 702 821 489
sekaniholubice@seznam.cz
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Ze školních lavic

Masopust v MŠ

Karneval ve školní družině

V pátek 28. 2. 2014 se přivítaly děti
se svými učitelkami v překrásných
maskách s každoroční tradicí, která má
název Masopust.
Děti byly obléknuty do kostýmů loupežníků, medvědů, vodníků, vodnic,
pekařů, kuchařů, markytánek, opravářů
a jiných...

Dne 14. 2. 2014 se ve školní družině
uskutečnilo setkání masek při
Masopustním reji. Škola se zaplnila
zástupci nejrůznějších pohádkových postav, zvířat a také běžných
lidských profesí. Mohli jsme tady
vidět tygry, vodníky, princezny,
zahradníka,
hasiče,
tanečnice
a mnoho dalších krásných masek.

Dětem se tato tradice připomínala
i týden předtím, kdy se učily péct
koblížky, vyráběly si masky, povídaly
si se svými učitelkami, co se dříve na
Masopust vše dělalo, o tradicích, co se
oslavovalo, co se dodržovalo a jiné ;)
Dopolední veselí Masopustu si děti
také moc užily soutěžením - např. hod
jitrnicí do kyblíku, závody na prasátkách, závody v pytli, hra na sochy
v kostýmech, ale také modní přehlídkou
nebo tancem všech masek, následovalo rozdání diplomů.
Tento rok se masopustní rejdění masek
moc povedlo a už se těšíme na příští
rok ;)
Kolektiv učitelek z MŠ Holubice

Pro děti byly připraveny různé soutěžní
disciplíny

Kromě disco hudby, která se
rozléhala celou školou, zde mohly
masky změřit své síly v nejrůznějších disciplínách, které zvládly
s vervou sobě vlastní. Po celou dobu
pořádání Masopustního reje měly
děti k dispozici bohaté občerstvení, za které patří velké poděkování
zejména rodičům.
Po 15. hod. se uskutečnilo vyhlášení
nejhezčích masek v kategoriích 1. +
2. třída a 3. + 4. (5.) třída.
V I. kategorii vyhrál hodnotnou cenu
„Spiderman“ Jakub Kapl (2. A) a v
II. kategorii vyhrála rovněž hodnotnou cenu „Tygřice“ Viktorie Povolná
(3. A). Celou akci jsme si užili a už se
těšíme na další.
Kolektiv ŠD Tursko

Přehlídka masek předškolního
oddělení Včeliček
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Ze školních lavic / Mimísek
Učíme se anglicky

Mimísek

Jackie a obr (Jackie and The Giant)

Schůzky Mimíska probíhají každé
pondělí v čase od 10.00 do 11.30 a
vždy rychle uběhnou. Spousta maminek
s dětmi si našla cestu do KD. Cvičíme,
tancujeme, tvoříme…
Z dosavadního programu bylo zajímavé
například divadélko pro děti Tři čuníci,
myslím, že je z fotek vidět, že zaujalo
:o).
Jste zvědaví jak probíhají naše setkání?
Na začátku se přivítáme, děti už se
znají, pak následuje rozcvička. Je
nutno procvičit prstíky, protáhnout se
před tvořením. Potom už se s dětmi
vrháme na slibovanou aktivitu. Menší
děti (mladší sourozenci) si můžou zatím
hrát na dětském koberci s hračkami.
Po chvilce je vyhlášena svačinka. Děti
mají i mimískovskou „žákovskou“, na
závěr setkání si vyberou razítko nebo
jim nakreslíme obrázek dle jich výběru.
Když zbývá čas, čteme i pohádku.
Program Mimísku máme rozvržen do
konce dubna, pak nás už asi sluníčko
vyžene ven :-).
Tímto bych ráda poděkovala paní
starostce, že můžeme využívat prostory
kulturního domu.

Divadlo The Bear je vzdělávací divadlo,
které má v podtitulku hrdě uvedeno,
že pomáhá studentům naučit se
anglicky. Že tomu tak skutečně je,
o tom mohou vyprávět děti z druhé,
čtvrté i páté třídy, které se v pátek
21. 2. 2014 na pozvání kolegů ze ZŠ
Velké Přílepy, vydaly na představení
Jackie and The Giant.
Představení velmi hravou a vtipnou
formou seznámilo děti s hodným obrem
(Good Giant) a jeho jídelníčkem, a se
zlým obrem (Bad Giant), který sice děti
miloval, ale „to eat“ (k jídlu). Jackie
nakonec svedla se zlým obrem boj,
ve kterém za pomocií magické formule
„With my magic fingers I change you
into a ….“ Došlo k různým proměnám,
až nakonec proměnila zlého obra v obra
hodného. V průběhu představení si děti
připomněly písničky jako Head and
Shoulders, Knees and Toes, If You´re
Happy and you know it…a jedné se i
přiučily.
Více informac
í o divadle a představení naleznete na
www.thebeartheatre.com.
Petra Sýkorová

Zimní škola v přírodě
Ač takovou špatnou zimu málokdo
pamatujeme, podařilo se nám po dvojím
odkladu i letos uskutečnit zimní školu
v přírodě. Konala se tradičně
v Janově nad Nisou v Jizerských horách
na technickém sněhu uprostřed
zelených hor.
Kolem již jezdili cyklisté a děti z vedlejšího penzionu si dělaly táborák. Nám
ovšem počasí přálo. Dopoledne mírně
nad nulou, odpoledne tepleji, ale stále
slunečno. I letos byl vyvrcholením
výcviku lyžování závod ve slalomu
a karneval na lyžích. A tady jsou
vítězové:
1. místo - chlapci: Jan Heinrich
2. místo - chlapci: Krištof Svojtka
3. místo - chlapci: Jakub Satrapa
1. místo - děvčata: Lina Neji
2. místo - děvčata: Natálie Šindelářová
3. místo - děvčata: Veronika Machová
Mgr. Vít Šolle

Viera Adamová, Katka Brabcová

Pozvánka na slavnostní

Vítání občánků
3. 5. 2014
od 14:00 hod.
a
od14:45 hod.
v budově Obecního úřadu Holubice
Prosím o potvrzení účasti nejpozději
do 25. 4. 2014 na tel.: 315 786 086.

Těší se na vás
starostka obce Bc. Eva Ježková

Momentka z představení Tři čuníci

Autorem fotografií: Marika
Hrabčáková
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Airsoft v Erzu
V sobotu 15. března proběhla v Erzu
velká airsoftová akce, organizovaná
pod hlavičkou sdružení dětí a mládeže
Zelený strom (bunkrak.cz) a občanského sdružení Patrola.
I přes nepříznivé počasí se sešlo přes
50 účastníků, dětí i dospělých (včetně
hojného počtu holubických a kozineckých), kteří si bezmála celodenní
program dobře užili. Procvičovali bojové
a herní situace, při kterých si nejen
zabojovali, ale také si připomněli
něco málo z naší historie, neboť na
sobotu, kdy akce probíhala, připadlo
neslavné výročí obsazení zbytku
bývalého Československa nacistickým
Německem v roce 1939.
Podle ohlasů se akce velmi líbila
a příznivci airsoftu z Holubic, Kozince
a okolí již netrpělivě očekávají, kdy
bude další.
Za všechny organizátory i účastníky akce děkujeme obci Holubice
za podporu a poskytnutí prostoru a
1.
airsoftové
prodejně
Anareus
za zapůjčení zbraní.
Jan Tatíček Mareš

Velikonoční pozvánka dětem - čtvrtek 17. 4. 2014
Výtvarná dílna pro školáky od 9:00 do 11:30 v prostorách ZŠ Tursko.
Výtvarná dílna pro předškoláky od 15:30 do 17:00 v prostorách OÚ Holubice.
FrantiCzech, vznikající spolek pro česko-francouzskou spolupráci občanů Turska,
Holubic a Kozince, zve:
• Vás, školáci, na další výtvarnou dílnu Malování velikonočních vajíček.
Akce časově navazuje na autobusové spojení z Holubic (8:45) a z Turska zpět
do Holubic (11:49). Budete si vyrábět jarní velikonoční dekorace z přírodních a
dalších materiálů. Pedagogický dozor je v průběhu akce zajištěn. Za dopravu
zodpovídají rodiče. Cena zahrnující příspěvek na materiál a dozor 50,- Kč/osoba.
Přihlášky jsou k dispozici u třídních učitelů ZŠ Tursko a ZŠ Holubice. Účast na akci
je možná pouze na základě přihlášky. Potvrzenou rodiči odevzdejte přihlášku do
pondělí 14. 4. 2014 svému třídnímu učiteli.
• Vás, předškoláci, na velikonoční výtvarnou dílnu do OÚ Holubice.
Vyrobíte si v doprovodu rodičů až 4 jarní a velikonoční dekorace z přírodních
a dalších materiálů a budete hledat ukrytá velikonoční vajíčka. Vstupné zahrnující
příspěvek na materiál 50,- Kč. Skromné občerstvení bude k dispozici.
Za FrantiCzech:
Věra Bittnerová, Holubice; Jitka Kufnerová, Kozinec
			
Magda Karasová, Tursko, magdakarasova@seznam.cz
Pozvánka na

Babinec
11. 4. 2014 od 17:00
KD Holubice
• Vystoupení dětských tanečních kroužků z Holubic
s choreografiemi Čas vítězství a Madagaskar
• Vystoupení Anežky Marešové - klasický egyptský tanec Beledi
• Představení kosmetiky MARY KAY
• Sexuolog a gynekolog MUDr. Radim Uzel
• Striptér a travesti show
• K poslechu hraje pan Hovorka
• Vstupné 50,- Kč

Kulturní dění v obci
... pokračování ze strany 1

Nálada byla jako vždy od samého
počátku výborná, všichni se výtečně
bavili. Letos patřily k nejvýraznějším
vzácné návštěvy z vesmírného Avataru,
mumie a Kleopatra nás přijely pozdravit
až z Egypta, nechyběli skvostně odění
vládcové mořské říše, pěkně zelení
zástupci českého vodnictva, nechyběly
pohádkové postavičky včetně poněkud
vyhublého Hele, fotbaloví rozhodčí –
jeden přísnější než druhý, piráti, slavné
zpěvačky a zpěváci, silné bylo letos
zastoupení řádových sester, nechyběli
pekelníci, kostlivci a jiné potvory. :-)
Všichni se těšili i na oblíbenou tombolu
s pěknými a hodnotnými cenami, které
letos kralovalo originální křesílko s
logem TJ Sokol Holubice.
Tančilo, veselilo, pilo i jedlo se až do
časných ranních hodin a lze říci, že pro
lidi, kteří se umí smát a umějí si udělat i
legraci sami ze sebe, to byla zase jedna
z hóóódně vydařených akcí.
Je Vám líto, že jste na Šibřinkách
nebyli? Tak si už začněte pomalu ale
jistě vymýšlet masku na příští rok.
Budeme se na Vás těšit. :-)
HM
Hodný pirátský papouch

Zelení za sladké vodstvo, bílomodří za moře a oceány

SHD KOZINEC SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY
MALÉ I VELKÉ NA TRADIČNÍ PÁLENÍ

ČARODĚJNIC
KDY: 30.4.2014
KDE:KOZINEC – ZA HASIČÁRNOU
V KOLIK: 16:30 HOD.
PROGRAM:
LETECKÁ ŠKOLA PRO MALÉ ČARODĚJKY A ČARODĚJE
(získání leteckého oprávnění)
SOUTĚŽE PRO DĚTI
ZAPÁLENÍ VATRY (cca mezi 18 – 19 hodinou)
OPÉKÁNÍ BUŘTŮ
TANEC ČARODĚJNIC – ŠŤASTNÝ TAH

Jů a Hele po dietě

OBČERSTVIT SE MŮŽETE V „JESKYNI
U DOBRÝCH ČARODĚJEK“, KDE VÁM
BUDOU NAMÍCHÁNY NEALKO I
ALKO LEKTVARY DLE VAŠEHO PŘÁNÍ,
DÁLE NĚCO NA ZUB – SLANÉ I
SLADKÉ KOŘÍNKY……

VSTUPNÉ FORMOU
DOBROVOLNÝCH PŘÍSPĚVKŮ BUDE
POUŽITO NA DALŠÍ AKCE PRO DĚTI

11

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 !!!
Vinotéka Provinium • Holubice 172
Nabízí více jak 160 položek zemských a přívlastkových
vín od 16 špičkových moravských vinařů:
• Lahofer Dobšice u Znojma
• Mikrosvín Mikulov
• Kolby Pouzdřany
• Chateau Lednice atp.

V nabídce jsou také kvalitní sudová vína odrůd:
• Rulandské šedé
• Tramín
• Pálava
• Merlot

9,

od 5

litr

č/
00 K

Uvnitř vinotéky nabízíme posezení pro 16 osob.
Privátní degustace lze objednávat od 10 osob výše.

Otvírací doba:

Úterý - čtvrtek:		
Pátek - sobota:		
Neděle - pondělí:

17.00 - 20.00 hod.
17.00 - 21.00 hod.
zavřeno

Pavel Pilecký • tel.: 739 097 257 • www.provinium.cz
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- 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. 4. 2014. ● Další číslo vychází: 2. týden v květnu. ● Tel.: 315 786 086, e-mail: redakce@holubicekozinec.cz, www.holubicekozinec.cz.

