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NAŠE NOVINY

Co dělají děti z holubické
Mateřské školky?

PŘEČTĚTE SI
INFORMACE Z OBCE
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Perníková chaloupka

POZVÁNKY NA AKCE
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O KAPLIČCE V KOZINCI
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PROCHÁZKA TURSKEM
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Dne 15. 5. jsme navštívili Muzeum
perníku a pohádek s Perníkářskou
dílnou Ježibaby pod Kunětickou horou
nedaleko Pardubic. V Perníkové chaloupce nás přivítal perníkový dědek,
který nás provedl chaloupkou.
Ježibaba ani čerti v pekle si nás
nenechali, protože jsme hodné děti ;).
Paní kuchařky byly také s námi, aby si
nás vykrmily dobře usmaženým řízkem
pro každého. Počasí nám přálo, i když
jsme se báli přeháněk, ale nakonec
nebyla ani jedna kapička ;).
Děti dostaly od Ježibaby perníčky
a šťastně jsme pak vyrazili zpátky
do MŠ. Děkujeme panu Houdkovi
a Janekovi za příjemnou cestu autobusy ;).

FOTBAL
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MĚSÍC MYSLIVOSTI

11

PLÁNOVANÉ AKCE

V „Perníkové chaloupce“ bylo
mimo jiného k vidění i opravdové
chaloupky z perníku

Nejen Mařenku a Jeníčka je třeba
řádně vykrmit...

Lenka Zemanová

Dětský den
Bleší trhy

7. 6.
14. 6.

Staročeská pouť 21. 6.
Výstava morčat

22. 6.

TYP

28. 6.

Sportovní den
Hudební festival
Turbo
TYP

5. 7.
19. 7.
9. 8.
30. 8.

A co děti ze základní školy?
Děti stanuly na prknech
Dejvického divadla
V pátek 23. 5. 2014 v 17.30 hod. se
po četných zkouškách uskutečnilo vůbec
první vystoupení dramatického kroužku
při ZŠ Tursko na slavných prknech
Dejvického divadla.

Budova Dejvického divadla aneb
prkna, jež znamenají svět...

Zářily nejen masky, ale hlavně děti
z dramatického kroužku

V podání nadějného hereckého souboru,
čítajícího 18 členů, byly odehrány dvě
krátké divadelní scénky: Jarní romance
od J. Vrchlického a Které roční období
je nejlepší, napsané samotnými dětmi
pod vedením vedoucí kroužku paní
Ivany Kudry.
... pokračování na str. 5

Část 18tičlenného dětského souboru v akci
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Zastupitelstvo obce
Starostka:
Bc. Eva Ježková
Místostarosta: Petr Satrapa
Členové zastupitelstva:
Ing. Jan Miller, Markéta Pilecká,
Ing. Daniel Dubský, Ondřej Šrámek,
Věra Bittnerová, Markéta Šedivá,
Jaroslav Doubek. Další veřejné
zasedání zastupitelstva se uskuteční 24. 6. 2014 od 18:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ.

Informace z obce
Spolek pro česko-francouzskou
spolupráci Holubic, Kozince a Turska
zve všechny na
BLEŠÍ TRHY V HOLUBICÍCH

Bleší

trh

Staročeská pouť
21. 6. 2014 od 15.00 hod.
taneční zábava
hudba Strahovanka
vstup 100,- Kč

Další vydání Našich novin najdete
ve schránce 10. - 11. 7. 2014.

Blahopřejeme jubilantům
V květnu oslavili narozeniny:
Dobranská Katarína, 93 let
Frenzl Jaroslav, 60 let
Semrádová Eva, 60 let
Svátková Marta, 83 let

14. 6. 2014 od 9.00 do 13.00
u Obecního úřadu Holubice.
Přijďte prodat to, co Vám doma
zbytečně zabírá místo ve skříni či
na půdě a jinému by se mohlo hodit.
Stačí si dovézt stoleček či deku a vaše
poklady na prodej. Můžete prodávat
skutečně cokoliv. Při nepřízni počasí
je možný přesun do prostor Obecního
úřadu. Na místě bude možno zakoupit
občerstvení. Zájemci, kteří byste se
bleších trhů rádi účastnili jako prodejci,
volejte pro registraci paní Bittnerové
na tel: 774 288 698 nebo
e-mail: FrantiCzech@email.cz.

Sportovní den
5. 7. 2014 od 13.00 hod.
program:
klaun Čiko, soutěže, koncert skupiny
Metal Kidz, skákací hrad, malování
na obličej
vstup 50,- Kč
děti zdarma

Odečty vodoměrů
Středočeské vodárny oznamují, že
dne 9. 6.-20. 6. 2014 budou probíhat
odečty vodoměrů.

Knihovna
Otevírací doba knihovny
o prázdninách:
Zavřeno: 30. 6. - 11. 7. 2014
Po zbytek července a celý srpen
bude otevřeno vždy v pondělí
od 17.00 do 19.00 hodin.

1. výstava morčat v Holubicích při Staročeské pouti
Datum konání:
neděle 22. 6. 2014, 9.00 - 17.00 hod.
Místo konání:
Kultůrní dům Holubice
Tato výstava je určena pro všechny příznivce zvířat.
Uvidíte různá plemena ušlechtilých morčat, na místě bude možné zakoupit různé
druhy morčíků a potřeby určené pro hlodavce.
Věříme, že se sejdeme v hojném počtu a tento nedělní den si všichni příjemně
užijeme. Více info zde: http://vystavy.klubmorcat.cz/
Vstupné 20,- Kč

Rozhovor měsíce

Lenka Tydlitátová

Rozhovor s Lenkou
Tydlitátovou
V dnešním rozhovoru bych Vám
velmi
ráda
zprostředkovala
alespoň kousek energie, optimismu
a úsměvu, kterými osobnost tohoto
vydání oplývá. Kdo ji znáte, víte,
o čem mluvím - dnes Vám přinášíme rozhovor s Lenkou Tydlitátovou,
sportovkyní, studentkou a vedoucí
řady
(především
sportovních)
kroužků v našem kulturním domě.
Lenka Tydlitátová – studentka. Jakého oboru a s jakými vyhlídkami k budoucí profesi?
Druhým rokem studuji obor Veřejná
správa a regionální rozvoj na suchdolské univerzitě. Věřím, že tento obor
skýtá do budoucna široké možnosti
uplatnění, takže uvidím, jak se vše
vyvine. Zatím je celý můj život o sportu,
u kterého bych ráda zůstala co nejvíce
a co nejdéle. Tato činnost mě velmi
naplňuje a baví.
Většina z našich čtenářů si Vaše jméno nejspíše spojuje se slovem aerobik. To se zřejmě nemýlí.
Nemýlí. Aerobik je samozřejmě to
hlavní, čemu se věnuji a v čem trénuji
své malé svěřenkyně. Kromě aerobiku
(pro radost i pro závodnice, od 2 let bez
věkového omezení) ale vedu i další typy
sportovních aktivit zejména pro širokou
veřejnost – kruhový trénink, pilates, flexi
bary nebo trampolínky. Pro děti máme
připravenou velmi bohatou nabídku
sportovních aktivit od rekreačního až po
závodní formy, nově i výtvarný kroužek
pro děti.

Můžete
nám
osvětlit,
o
co
přesně jde?
Nejoblíběnější aktivitou jsou kruhové
tréninky. Jejich výhodou je, že se
po minutě střídají různé typy vhodně
nakombinovaných cvičení pro redukci
váhy i zpevnění svalů. Na této lekci se
pokaždé cviky obměňují – je jich veliká
škála, takže se nikdy nenudíte a cvičení
Vás baví.
Novinkou u nás v republice jsou
Flexi bary, což je speciální posilovací cvičení s kmitací tyčí. Je vynikající
jako prevence proti bolestem v zádech
a krční páteře, hlavně velmi účinné pro
posílení břišních svalů a pánevního dna.
Možná čtenáře překvapí, jaký zdravotní
význam má cvičení na trampolínkách.
Jde o vynikající kardiostimulační cvičení,
posilující srdeční činnost, toto cvičení
je velmi vhodné i na kolena a páteř,
protože nedochází k tvrdým dopadům
a otřesům, vhodné rovněž na redukci
váhy.
Pilates je veřejnosti již asi poměrně
známé, jde o speciální posilovací a
protahovací cvičení pro celé tělo.
Jak jste se k aerobiku dostala?
Když mi bylo 14, začala jsem se svou
mladší sestrou chodit v Tursku, odkud
pocházíme, na cvičení, kde jsme si
obě aerobik zamilovaly. Brzy jsme za
ním začaly jezdit do Prahy a po dvou
měsících jsme se dostaly do závodního týmu a na mistrovství republiky. Tak
to všechno začalo. Tréninky 3x až 4x
týdně, později i 6x. A musím říct, že jsme
měly velkou podporu v rodičích, bez té
bychom nedokázaly, co jsme dokázaly
a to, jaký vztah nyní ke sportu máme, za
to mají za mne i mou sestru velké díky.
Jaké jsou Vaše největší úspěchy?
V roce 2010 jsem byla čtvrtá na
mistrovství Evropy v Individual Trophy,
podařilo se mi získat titul Mistryně ČR
2011, minulý týden jsem zabojovala
a opět získala vítězství na Mistrovství
ČR 2014. Moje sestra Terka získala již
několik titulů z Mistrovství ČR, Evropy i
světa. Tento víkend přivezla z Mistrovství Evropy 2014 ve Vídni stříbrnou
medaili.
Jak Vás napadlo trénovat děti?
Když jsem začala jezdit s aerobikem
na závody, vždy se mi líbilo starat se o
malé dětičky, které s námi také jezdily,
připravovat je, česat. Došlo mi, že bych
se ráda dětem do budoucna chtěla
věnovat. Udělala jsem si hned v 17
letech, od kdy je to možné, potřebné
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trenérské licence a od té doby (5 let) s
dětmi pracuji více méně denně. První
rok byl náročný, na soutěžích moji
svěřenci tolik nebodovali, ale pak se to
změnilo, přišly úspěchy a první medaile,
radost... Kromě dětí ale samozřejmě
trénuji i dospělé. Poslední dobou mi
velkou radost dělají naše „maminky“.
Ty postoupily až na mistrovství republiky 2014, a to společně cvičíme zhruba
půl roku. Mistrovství proběhlo poslední
víkend v květnu a náš maminkovský
tým se umístil na krásné stříbrné pozici
a nese titul vicemistryň ČR! ;)
Maminky?
Jde o závodní tým „maminek“, děvčat
již poněkud odrostlejších, ale o to
nadšenějších. Co závod, to medaile. To
je velmi milé. Svoji roli hraje jistě i to,
že jsme jedna dobrá parta, která dokáže
tvrdě na sobě pracovat, ale sejít se i
mimo tréninky a pořádně si to užít.
Je možné se do této party připojit,
kdyby měla nějaká další „maminka“
zájem?
Určitě – uvítáme posily. Od září budeme
pracovat na nové choreografii, která
bude opravdu stát za to! ;)
Předpokládám, že nábor budete dělat
i v ostatních kategoriích.
Ano, samozřejmě – už v červnu budou
předběžné nábory dětí i dospělých,
abychom s předstihem zhruba věděli,
jaký bude v příštím školním roce zájem,
a podle toho se včas zařídily. Zájem
totiž průběžně narůstá, takže abychom
vše zvládaly, od září s námi bude jedna
nová trenérka. Dosud mi s kroužky i
lekcemi pomáhá hlavně moje kamarádka Petra Lehečková, občas vypomůže
i moje sestra Terka s tréninky závodního aerobiku. Veškeré informace o
náborech, závodění i cvičeních naleznete na našich webových stránkách
– www.lenkatydli.cz.
Vaše svěřenkyně asi nebudou jen
z Holubic.
Přesně tak – dojíždějí k nám i z poměrně
velké dálky, pro příklad z Kralup, Veltrus,
Roztok, Prahy, Kladna... Malí mají
tréninky 2-3x týdně, starší 3-4x, někdy
i 5x (před závody).
A jak to máte se svými svěřenci přes
léto?
Nemůžeme si dovolit lenošit. Dle
možností a potřeby trénujeme a máme i
dvě týdenní soustředění.

... pokračování na str. 4
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Říkala jste, že pocházíte z Turska, ale
povídáme si u Vás doma v Holubím
háji.
V Tursku mám stále rodiče a s nimi
bydlí i moje sestra. Maminka z Holubic
pochází, mám tu babičku a dědu. Já
jsem se sem do Holubic, či přesněji
bych měla říct, do Kozince přestěhovala
před dvěma lety.
Jak zvládáte studium a k tomu tu velkou řádku aktivit?
Zvládnout se to dá, když člověk chce.
Je to všechno v dobrém rozplánování
času. A to ještě pomáhám hlídat děti,
dělám módní návrhářku sportovního
a volnočasového oblečení, v aerobiku
dělám i rozhodčí na celorepublikových
soutěžích a choreografku i pro jiné
kluby.
Chápu, jak jste říkala, plně tím žijete.
A do budoucna?
Samozřejmě bych chtěla mít svoje děti a

Informace z obce
rodinu a to pak člověk ostatní přizpůsobí. Zatím je ale sport opravdu můj život,
takže pro něj dělám vše. A co se týče
plánů sportovních, budeme přidávat
prvků a náročnosti do sestav, abychom
mohli postupovat s jednotlivými kategoriemi do vyšších výkonnostních tříd a
soutěží...
Asi nemá smysl ptát se na další koníčky...
No – nějaké by se našly. :-) Hlavně
další sporty jako plavání, bruslení, kolo,
běhání. Hodně mne taky baví cestování, ani to nemusí být nikam za hranice.
Co Vás na trenérské práci nejvíce
těší?
Mám velkou radost z každé odcvičené
sestavy, když vidím, že to holky jak se
říká „daly“. Občas jsem dost naměkko.
Je nádherné vidět, že tato práce k
něčemu je a má smysl. Všichni moji
svěřenci trénují vlastně velmi krátce a
přitom dosahují významných úspěchů
na soutěžích. To těší dvojnásob.

POZVÁNKA ZA POZNÁNÍM
Dovolujeme si Vás pozvat na pohodově
strávené dopoledne, či odpoledne
ve společnosti příjemných lidí a
neobyčejných bylinek. Záleží na Vás,
jaký termín si zvolíte.
Na tomto setkání ochutnáte a vyzkoušíte nejoblíbenější švýcarské produkty
vyrobené z bylinek. Dozvíte se, jak
posílit imunitu, předejít onemocněním,
zvládat stres a jak bez trápení pročistit
své tělo. Na setkání můžete vyhrát i
hezký dárek v tombole!
Každé sezení je obohaceno přednáškou na určité téma. Společně s Vámi
se tentokrát zaměříme na „pohybový
aparát.“
Přednášející: MUDr. Eva Valentová
KDY:

středa 18. června 2014
v 10.00 hod. nebo čtvrtek
26. června 2014 v 17.00 hod.
KDE: zasedací místnost na 		
Obecním úřadě v Holubicích
Tuto pozvánku, prosím, vezměte s
sebou.
Těší se na Vás poradce Zdeňka Poláčková, Jiřina Rybářová a přednášející
MUDr. Eva Valentová!
Na této akci NEBUDE možnost
zakoupení žádného z produktů, pouze
jeho případná objednávka. Vezměte si
s sebou proto „jen“ dobrou náladu a ta
bude bohatě stačit ;).

Výzva České pošty
Žádáme všechny nové obyvatele Holubic a Kozince, aby na poště
v Tursku ohlásili svoji doručovací
adresu (bez ohledu na to, zda na ní
mají trvalé bydliště). Bez nahlášení
adresy není tato evidována a poštu
není možné doručovat.
Dále doporučujeme výrazně jménem
označit svoji poštovní schránku, aby
bylo doručování vůbec možné.
Kontrolu čitelnosti jména na poštovní
schránce doporučujeme i všem
ostatním – označení schránky mohlo
časem utrpět povětrnostními i jinými
vlivy. Do neoznačené schránky nelze
zásilky doručovat.
Děkujeme za pochopení.
Upozornění České pošty
Ve dnech 16. až 27. června bude
z provozních důvodů změněna
otevírací doba pošty Tursko.
V pondělí a ve středu nebude otevřeno
ve
standardním
čase
16.00
až 18.00 hodin, ale stejně
jako v úterý a ve čtvrtek bude
v pondělí a ve středu otevřeno
od 14.00 do 16.00 hodin.

A je něco, co Vás naopak někdy zklamalo nebo zamrzelo?
Když mám být upřímná, někdy dokáže
jediná věta třeba od někoho z rodičů
strašně ranit. Jakoby nedoceňovali
všechnu tu práci, kterou s jejich dětmi
odvádíme, jak se jim věnujeme...
Máte nějaké své motto, něco co často říkáte nebo čeho se držíte?
Myslím, že mne tak nějak nakopávají špatné věci, všechno špatné, co se
přihodí, je pro mne velkou motivací dál.
Jakási motta bych asi řekla dvě:
1. Když nemůžeš, tak přidej.
2. Vždy s úsměvem. :-)
Na soustředěních to první motto ještě
variujeme na: „Když už nemůžeš chodit,
tak běhej...“
Je známé, že vrcholový sport má
často neblahý vliv na zdraví. Jak to
máte Vy a Vaši svěřenci?
Musíme to samozřejmě hlídat a mít
stále na zřeteli. Aerobik je velká zátěž
pro kotníky a kolena. I u dětí je nutné
posilovat, protahovat všechny svaly.
U starších nezapomínáme na nutné
doplňky stravy jako hořčík, vápník a
tak podobně. Samozřejmě dbát na
správnou výživu a životní styl.
Přes rok pořádáte i akce pro veřejnost. Plánujete nějakou akci, na kterou byste mohla naše čtenáře aktuálně pozvat?
V červnu připravujeme klubovou
rozlučku, datum samozřejmě upřesníme, rozlučka zdaleka není jen pro naše
členy a svěřence. Závodníci zde budou
mít svá vystoupení, ale také přinesou
ocenění, medaile a poháry, které za
uplynulý rok získali. Může se přijít
podívat každý, koho aerobik zajímá, kdo
by se chtěl přidat nebo zapojit své dítě.
A nebude to jen o sportu - počítáme i se
společnou večeří v Holubičce.
V závěru se vždycky ptáme na „zlatou rybku“. Co byste si od ní přála
Vy?
Pro své svěřence bych si přála úspěch
na poslední soutěži sezóny, která bude
7. a 15. června.
A když bych si měla přát něco pro
všechny holubické a kozinecké čtenáře,
tak pohyb a radost ze života. Aby
sportovali, nebo si aspoň občas vyšli na
procházku, každý podle svých možností.
Ale aby mohli žít s dobrým pocitem, že
dělají něco pro své tělo a zdraví.
Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně
zdraví a dalších úspěchů.
HM

Ze školních lavic
... pokračování ze strany 1

Projekt spolupráce malých
škol

I přes to, že se děti na představení
dlouho a svědomitě připravovaly, ocitla
se premiéra v ohrožení.

Spolupráce malých a malotřídních
škol ke zvýšení rozmanitosti v jejich
pedagogické práci
V září letošního školního roku se rozjel
projekt spolupráce 4 základních škol z
okresu Praha–západ. Jedná se o ZŠ
Tursko, ZŠ a MŠ Jinočany, ZŠ a MŠ
Chrášťany a ZŠ a MŠ Tachlovice. Projekt
je zaměřen na prohloubení vzdělání
učitelů v oborech hudební výchova,
keramika, sportovní aktivity a čtenářská
gramotnost.
Žáci škol se zúčastnili projektů ve
stejných oborech jako učitelé.
V průběhu celého školního roku vznikaly
knihy pohádkových příběhů, na kterých
se žáci aktivně učili vytvářet zajímavý
pohádkový příběh, jehož děj probíhal
po celý rok. Psaní příběhů bylo hlavně
na starších dětech. Mladší se zapojily
formou ilustrací k těmto příběhům.
Výsledné knihy budou k nahlédnutí na
školní akademii v Holubicích.
Před vánocemi proběhly koncerty
vybraných žáků ve všech zúčastněných
obcích. Výsledkem hudební dílny je
CD, na kterém zpívají naši žáci. V rámci

Nicolku Šmerdovou, hlavní protagonistku druhé části, potkala dva dny před
vystoupením nepříjemnost na kole,
v jejímž důsledku utrpěla poranění úst
a zlomeninu ruky. Její houževnatost
a rozhodnutí i přes zranění si zahrát,
zaslouží obdiv a poděkování nejen jí,
ale celé rodině, která jí ve vystoupení
podpořila.
Velkou
zásluhu
na
úspěchu
představení měli i samotní rodiče
a příbuzní dětí, kteří se sjeli
z široka a daleka a zapojili se výrobou
kostýmů, kulis a zajištěním odměn
pro malé herce.
Věříme, že v příštím roce čeká děti řada
dalších úspěšných vystoupení.
Petra Sýkorová
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vánočního zpívání u stromečků měli
možnost účinkovat ve sboru všichni
žáci zapojených škol.
V jarních měsících se žáci seznámili s
prací s keramickou hlínou a při dílnách
si vyráběli výrobky - sluníčko, květináč,
kočičku a aromalampu. V současné
době probíhá putovní výstava těchto
výrobků. Od 1. 6. do 11. 6. bude možné
prohlédnout si práce dětí na Obecním
úřadě Tursko v úředních hodinách.
Od jarních měsíců probíhají také
sportovní aktivity. Vítězové školních
turnajů ve stolním tenise reprezentovali naši školu na turnaji v Chrášťanech.
Pověření žáci hráli na turnaji v kopané
a umístili se na pěkném 2. místě.
V dohledné době se prověří dovednosti dětí v atletických disciplínách – běh,
skok do dálky a hod kriketovým míčkem.
Tento projekt byl rozhodně přínosem
pro všechny školy. Přinesl spoustu
nových zkušeností. Velmi kladně přispěl
k poznávání žáků a učitelů ze spřátelených škol. Všichni měli možnost
načerpat nové inspirace a najít si nové
přátele.
Renata Vařechová

Pasování čtenářů
V pátek 30. května jsme na Obecním
úřadě v Holubicích uvítali žáky první
třídy s paní učitelkou Vařechovou.
Děti přišly paní starostce a paní
knihovnici předvést, jak se za necelý
školní rok naučily číst. Paní učitelka
pro ně připravila pohádku o pejskovi
a kočičce tak, že každé dítě přečetlo
část pohádky a další navazovalo.
Všechny děti prokázaly, že jim čtení jde,
a tak mohly být pasovány na čtenáře
obecní knihovny.
Paní starostka dřevěným mečem
jednotlivé čtenáře pasovala a od paní
knihovnice každý dostal diplom, malý
dárek a hlavně čtenářský průkaz do
místní knihovny. Po slavnostní části
jsme se přesunuli do knihovny, kde děti
měly možnost prohlédnout si dětské
knihy.
Několik dětí se ostatním pochlubilo, že
už členy knihovny jsou, že to tam znají.
Ty zbylé nadšeně prohlašovaly, že hned
v pondělí do knihovny přijdou a něco
pěkného si vypůjčí.
Je vidět, že děti knihy zajímají a přejme
si, aby se z nich stali opravdoví čtenáři.
Věra Bittnerová

Prvňáčci čtou pohádku O pejskovi a kočičce
Bylo nás „tři“, třeba zrovna tito kluci půjdou do knihovny
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O návštěvě Francie, festivalu,
morbidních písních a šplhání
ve větvích…
A je to za námi… Třetí Festival of
Europe, konaný 17. a 18. května 2014
v areálu „volného času a oddechu“
Bois le Roi, jsme zdárně absolvovali. Naše výprava, čítající 19 členů, se
skládala ze sedmi dětí, čtyř hudebníků
(Kralupští žesťoví sólisté), tří pedagogů,
tří výrobců šperků, jednoho výčepního
a jedné maminky. Zatímco v Čechách
mrzlo, počasí ve Francii bylo jako
malované…
Naše dětská reprezentace měla za úkol
nacvičit a předvést česko-francouzské
vystoupení. Děti stanuly za velké slávy
a trémy na pódiu v sobotu 17. 5. ve
14.30 hod.
Na úvod zaznělo houslové duo v podání
Sophie Rössler a Liny Neji „Marmote“
(Svišť) od L. W. Beethovena. Znalci
zajisté omluví drobné nedostatky.
Následovala francouzská dětská píseň
„Alouette, gentille alouette“ (Skřivánku,
milý skřivánku, já tě oškubu) a česká
píseň „Já do lesa nepojedu“, kterou
francouzská strana označila za zvláště
morbidní poté, co ji Google překladač
vyjevil jako stesk dřevorubce, žalujícího na krvežíznivého hajného, který
má zálusk ho pro trochu dřeva zabít.
Musíme pochválit francouzské zpěváky
za skvělou výslovnost „ř“ ve slově
„přišel“.
Nakonec zazněla píseň z cyklu „Petit
suite de Dogora“ od Etienna Perruchona „La vidjame“. Nejprve houslový úvod
v podání malých virtuosek Sophie
Rössler, Liny Neji a Káji Kleinové
(omlouváme se panu učiteli Viktoru
Nuslovi za ne zcela čisté podání…),
poté zazpíval česko-francouzský sbor –
a sklidil obrovský potlesk.
Osmi minutový záznam vystoupení
můžete shlédnout zde: https://www.
youtube.com/watch?v=z6_4Q-DjlNE
Za odměnu byl pro děti připraven pestrý
program: fotbalový turnaj, koupání v
nedalekém jezeře, prolézačky, kriket a
pravé francouzské „crêpes“ (palačinky)
na několik způsobů.
Zatímco naše děti reprezentovaly
česko-francouzské
partnerství
na školní úrovni, ostatní členové výpravy
zastupovali spolupráci na úrovni obecní, a neváhejme užít termín až
nadnárodní.
Česko-francouzské sdružení „Comité du
jumellage Gâtinais-Bohême“ a sdružení
FrantiCzech zajišťovalo na svém stánku

Ze školních lavic
občerstvení – čepování českého piva
Gambrinus,
ochutnávku lázeňských
oplatek a domácích perníčků z pekárny
paní Věrky Bittnerové a distribuci
materiálů (mapy, publikace o Středočeském kraji, pohledy, turistické známky
a drobné upomínkové předměty obce
Tursko apod). Šikovnější návštěvníci si
mohli zkusit vyrobit náušnice z jablonecké bižuterie pod odborným vedením
Magdy Karasové, Soni Křemenové
a Ivy Novákové. A zájem byl obrovský.
K dobré náladě přispělo vystoupení
Kralupských žesťových sólistů (pana
Jaromíra Hrbka, Leoše Zahradníka,
Josefa Pokorného a pana Radomíra
Dvořáka), kteří zahráli na pódiu jak
v sobotu, tak v neděli.
Aby měly děti pobyt pestrý, domluvilo jim „Comité du jumelage“ na neděli
návštěvu nedalekého lanového centra.
Nejprve se děti osvěžily svačinkou a
poté si mohly vyzkoušet překonávání
lanových překážek ve větvích stromů
pod dohledem zkušeného instruktora.
Večer bylo pro všechny zajištěno
barbecue v prostorách obecního úřadu
obce Burcy, kde děti opět potvrdily, že
jazyková bariéra je jen mýtus…
V pondělí v šest hodin ráno nás čekalo
rozloučení s hostitelskými rodinami a
odjezd do Paříže. Na návštěvu vysněné
Eiffelovy věže snad žádné z dětí
nezapomene. Tím spíše ty zapomětlivé,
které zde málem zanechaly některou ze
svých osobních věcí.
Výlet do Francie se vydařil.
Na závěr bychom rádi poděkovali všem,
kteří se na přípravě a realizaci cesty do
Francie podíleli:
• OÚ Holubice za finanční příspěvek
(vstup na Eiffelovu věž a příspěvek
na stravné dětí)
• OÚ Tursko a jejím zastupitelům
za materiální i psychickou podporu
• Skvělému hudebnímu tělesu Kralupských žesťových sólistů za nezištné
(bez nároku na finanční odměnu)
přispění ke skvělé náladě nejen na
festivalu, ale i v průběhu dlouhé cesty
• Panu Viktoru Nuslovi, učiteli houslí
při ZUŠ Libčice, který zpracoval
zjednodušený notový záznam skladby
„La vidjame“ a věřil v čistotu jejího
provedení
• Panu Pavlu Loukotovi, který v rámci
sborového zpěvu s dětmi vydatně
napomáhal nacvičit píseň „La vidjame.“
• Panu Romanu Karasovi, zakládajícímu členu sdružení FranciCzech, který
věnoval soudky piva Gambrinus, a s
nadšením a ochotou servíroval zlatavý

mok žíznivým návštěvníkům stánku
• Evropskému domu a Středočeskému kraji za věnované materiály
a prospekty
• Sdružení FrantiCzech, které se
podílelo na spolufinancování nákladů,
spojených se stravováním dětí
• Našim
skvělým
francouzským
přátelům,
Comité
du
jumelage,
jmenovitě prezidentu česko-francouzské spolupráce Robimu Rösslerovi,
hostitelským rodinám, které se o nás
celou dobu vzorně staraly a byly nuceny
se vypořádat s různými drobnými
nepříjemnostmi s galancí a grácií, panu
Pierru Bacquetovi za zajištění vstupu
do lanového centra a panu Marku
A. Cessetimu za pozvání na Festival of
Europe a úhradu cestovného
• A především dětem, že zvládly vystoupení, cestu i odloučení od svých rodin
statečně, s úsměvem a nadšením.
Více info o festivalu naleznete na těchto
internetových stránkách: www.festivalofeurope.org.
Za ZŠ Tursko - Petra Sýkorová

Výstava keramických prací
žáků
Putovní výstava keramických prací
žáků ZŠ Tursko, ZŠ Chrášťany,
ZŠ Jinočany a ZŠ Tachlovice
Obecní úřad Tursko – zasedací
místnost
3. 6. 2014 - 11. 6. 2014
Otevírací doba:
Po:
8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Út:
8:00 – 14:30
St:
8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Čt:
8:00 – 14:30
Pá:
8:00 – 11:30
12. 6. 2014 bude výstava přemístěna do kulturního sálu v Holubicích,
kde bude přístupná během školní
akademie.

Ze školních lavic
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Plavání
Letos opět jezdí žáci 2. a 3. ročníku naší
školy na plavání. Plavecký kurz probíhá
ve 2. pololetí každou středu od 8.00
hod. ráno v bazénu v Kralupech nad
Vltavou a je součástí tělesné výchovy.
Děti jsou rozděleny do skupin podle
jejich výchozích plaveckých dovedností.
Cílem plaveckého výcviku je zábavnou
a pestrou formou děti seznámit
s vlastnostmi vody, s různými nadlehčovacími pomůckami. Pokročilejší děti se
učí základním plaveckým dovednostem
(splývání, lovení předmětů, správná
technika plaveckých stylů). Po celou
dobu výuky je kladen důraz na psychickou pohodu dětí.
Poslední hodina plavání proběhne
11. 6., kdy děti předvedou, co se během
kurzu naučily a dostanou „mokré“
vysvědčení.

Zdravotní soutěž
V průběhu dubna se opět uskutečnilo
školení mladých zdravotníků, tak jako
každý rok.
Zúčastnili se jej čtvrťáci a páťáci.
Tři hodiny si vyprávěli s asistentem
RZP, který vede kurzy pod záštitou
organizace HELPÍK, jak znát a použít
zásady poskytnutí první pomoci a jak
přivolat záchrannou službu.
Samozřejmě, že nezůstalo jen u
teorie, ale na řadu přišla i praktická část. Takže děti měly možnost ve
dvojicích zúročit vědomosti, které
právě načerpaly. Všichni se velmi
snažili a dařilo se. Včetně oživení tzv.
„anduly“. Na závěr dvojice vyplnily
testík, jehož výsledky stanovily, kdo
se zúčastní středočeského kola
soutěže v Praze. A jak to dopadlo?
Postoupily dvě nejlepší hlídky. Péťa
Hoffmanová a Kája Táborová,
Martinka Hladíková a Sára Nádějová.
A tak se již těšily na to, až si změří síly
s hlídkami jiných škol v soutěži středočeského kola. To se konalo tradičně
v Praze 6, v Oboře Hvězda. Zúčastnilo se jej 30 škol našeho kraje. Loňský
úspěch se nám sice nepodařilo
zopakovat, ale i tak jsme obsadili 14.
a 18. místo, což není také špatné.
Nejdůležitější bylo ukázat dětem
význam záchrany lidského života –
nejcennější devizu pro nás všechny.
		
Jana Martínková

K výuce plavání jsou využívány moderní pomůcky
Děti ze základní školy také pálily čarodějnice - naštěstí nepálili buřty (asi teda... ;-)
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O kapličce v Kozinci

Kapli Archanděla Michaela nechali v roce 1739 postavit Jezuité, kteří Kozinec jako součást středokluckého
panství koupili v roce 1645 od šlechtického rodu Bezdružických z Kolovrat. Kozinec, tehdy statek, pak měli
Jezuité ve vlastnictví až do roku 1773, kdy byli jako řád zrušeni. Kozinecký statek byl následně rozdělen
mezi místní obyvatele, kteří přišli zejména z dnes zaniklé Rusavky a datum 1778 se považuje za rok založení
obce Kozinec.
To zde už ale kaplička s bohatou barokní výzdobou téměř 40 let stála. Na zvoničku a zvonek, který je dnes
nezvěstný, kaplička čekala do roku 1797 (zvonička byla od té doby minimálně 2x obnovena).
Zasvěcení svatostánku archandělu Michaelovi, pokořiteli zla, který bývá zobrazován s plamenným mečem
stojící na přemoženém drakovi nebo ďáblovi, není v Čechách nijak neobvyklé, například kostel ve vedlejší
Svrkyni je mu také zasvěcen, ale velmi neobvyklá je freska, která zdobí klenutý strop naší kaple.
O autoru fresky není dosud nic známo, jde však o dílo poměrně zkušeného umělce. Tématem fresky je pro
Čechy velmi netradiční motiv - zázrak s bílým býkem. Zobrazuje zjevení archanděla Michaela, a to v Garganu v Itálii, někdy kolem roku 490 n.l. Tehdy se garganský šlechtic vydal do hor za svým stádem dobytka,
ale jeho oblíbený býk se mu zatoulal obzvlášť daleko. Muž ho hledal v horách a když už hledání málem vzdal,
zahlédl býka klečícího v jeskyni. Jeskyně měla vchod vysoko nad místem, kde muž stál a nezdálo se, že by
se býk mohl z jeskyně dostat. Muž se proto rozhodl, že býka raději zastřelí, než aby ho nechal dlouho trápit.
Vystřelil do jeskyně šíp, ten se ale uprostřed letu otočil a zasáhl střelce. Šlechtic se zraněním pospíchal do
vesnice, aby se zeptal biskupa, co se stalo. Biskup zpočátku nedovedl situaci vysvětlit, a proto nařídil třídenní půst a modlení. Když se pak modlili u ústí jeskyně, zjevil se biskupovi archanděl Michael se slovy: „Jsem
archanděl Michael a vždy jsem s Bohem. Tato jeskyně je posvátná; ji jsem si vybral. Nebude se tu více prolévat krev býka. Až se skály do široka rozestoupí, hříchy mnoha budou odpuštěny. To, oč bude v modlitbách
žádáno, bude vyslyšeno. Proto vystoupejte na horu a ustanovte z jeskyně místo pro křesťanskou modlitbu.“
Archanděl Michael se pak prý na témže místě zjevil ještě dvakrát; nad jeskyní vznikl kostel a Gargano se
jako místo zjevení archanděla Michaela stalo slavným poutním místem křesťanů.
Zpět z Itálie do Kozince, ze středověku do současnosti: Naši fresku zachycující muže střílícího na bílého býka
dnes bohužel ničí zatékání vody z poškozené střechy, které také ničí část průčelí kaple nad vchodem. Zdá se
ale, že už ne nadlouho, protože pokud Středočeský kraj poskytne dotace, jak slíbil, že učiní letos na podzim,
obec o dotace na opravu střechy požádá a chátrání fresky tak bude zastaveno.
Kromě fresky výzdobu kapličky původně tvořila kamenná socha Boha Otce, která byla umístěna na podstavci nad vchodem (obnovený podstavec s trnem na osazení sochy je nad vchodem dnes vidět), podél schodiště pak stáli 2 kamenní andělé a 4 kamenné vázy, z nichž 2 menší jsou dosud na schodišti dochovány.
Interiér kaple zdobily dřevěná socha archanděla Michaela v průčelí a čtyři dřevěné sochy andělíčků v postranních výklencích. Toto vybavení uvádí ještě v kompletním stavu literatura v roce 1899, tedy 170 let po
zbudování kapličky. Popis kaple o dalších 70 let později již konstatuje, že kamenní andělé ze schodiště jsou
rozbití pohozeni za kaplí a že kaple není užívána. Dnes v kapli zůstal kromě stropní fresky, restaurované
v roce 2000, jen zanedbaný rokokový oltář a 3 lavice.
Kam zmizely všechny sochy? Otázku jsem si položila poprvé na jaře 2013 a začala po nich pátrat. Za
pomoci místních pamětníků (děkuji J. Šebkovi, V. Kubelkovi, S. Márovi, p. Poláčkovi), místních historiků
(velké díky M. Veselému zejména za zapůjčení dobové dokumentace a fotografií), obce, památkářů z NPÚ,
členů Římskokatolické církve a mnoha dalších, jimž jsem za jejich pomoc velmi vděčná, se všechny sochy
podařilo v březnu 2014 vystopovat a fyzicky dohledat. Kamenná socha Boha Otce, která je dnes jako
součást objektu v majetku obce, stojí přes 20 let u restaurátora, jemuž bude potřeba zaplatit provedené
restaurátorské práce. Dřevěné sochy archanděla Michaela a 4 andílků v původním nerestaurovaném stavu
jsou v depozitáři církve, jejíž jsou majetkem. Byly na poslední chvíli zachráněny před ukradením v okamžiku, kdy zloději odnesli ostatní kovové vybavení kaple. Snad proto, že se jim nevešly do auta, zůstaly sochy
v kapličce a byly loupeže uchráněny.
Tak jako není znám autor fresky, nedaří se dohledat ani architekta kaple. Snad jím byl známý Kilián Ignác
Dientzenhofer, asi nejslavnější český barokní stavitel, snad Giovani Domenico Orsi de Orsini, který stavěl tuchoměřický zámek, držený tehdy jako součást tuchoměřického panství Jezuity. A nedaří se najít ani jméno
sochaře, který kapli vyzdobil kamennými a dřevěnými sochami. Částečně snad proto, že dostupná literatura
z období vzniku kaple je psána latinsky. Proto je-li mezi čtenáři tohoto článku latiník, ochotný podílet se na
pročtení v archivech dostupných rukopisných záznamů, ozvěte se, prosím, Vaše pomoc bude velmi vítána.
Na oslavu znovunalezení soch a jako obnovu duchovního zajímavého místa uspořádáme za spolek FrantiCzech, ve spolupráci s Římskokatolickou farností Kralupy a SDH Kozinec, první sobotu po svátku svaté-
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ho Michala, dne 4. října 2014, první michalskou pouť. Poutníci vyjdou od rotundy v Holubicích a půjdou
ke kapličce v Kozinci. Vyvrcholením pouti bude mše svatá, která v kapličce zazní po více než 50 letech. Také
se navrátí socha archanděla Michaela, jejíž zapůjčení je alespoň na čas pouti přislíbeno. Zazní také barokní hudba a děti si budou moci vyzkoušet dobová řemesla. Možná se objeví i rytíři. Podrobnější informace
o průběhu akce zveřejníme na podzim, ale již nyní jste srdečně zváni.
Máte-li chuť se podílet na obnově naší kapličky či se chcete účastnit aktivně na barokním jarmarku, který
bude součástí pouti 4. října 2014 (ať už jako jarmarečník se svým zbožím, nebo jako řemeslník se svým
umem), nebo vlastníte dobové fotografie Kozince a okolí, které byste byli ochotni zapůjčit ke zhotovení kopií
a další historické práci, dejte o sobě, prosím, vědět.
Za spolek FrantiCzech: Jitka Kufnerová, kux@centrum.cz
http://franticzech.unas.cz, e-mail: FrantiCzech@email.cz
Pro sestavní článku byly použity tyto zdroje:
Archiv dobových fotografií Martina Veselého z Holubic
Borůvka, V: Rodopis pánů z Kolovrat v Dějiny Rychnova nad Kněžnou a rodu pánů z Kolovrat, 2000
Hansl, František: Smíchovsko a Zbraslavsko, 1899
Národní památkový ústav: evidenční karta nemovité památky pořadové číslo 2239, z let 1964, 1970
Lord, Bob&Penny: Saint Michael the Archangel in the Gargano v: http://ezinearticles.com/?Saint-Michael-the-Archangel-in-the-Gargano&id=2917199
Palacký, František: Archiv Český, v Portálu Czech medieval sources on-line
Společnost přátel staroslavné Budče: Budeč a okolí, 1905
Vítek, Pavel: Umělecké památky Čech (K-O), Academia Praha 1980
Soudobý stav fresky nad oltářem restaurované v roce 2000;
2013 foto J.Heinrichová

Současný stav restaurované
sochy; 2014 foto J.Kufnerová

Foto dobového vybavení oltáře kolem r. 1930, foto z archivu
Martina Veselého
Dobové foto kapličky kolem
r. 1930, na schodišti jsou vidět
všechny 4 kamenné vázy, z nichž
se dnes dochovaly jen 2 spodní,
foto z archivu Martina Veselého
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Informace z obce

Procházka Turskem
V neděli 18. 5. 2014 jsme se sešli
s paní průvodkyní Čenkovou u
Obecního úřadu Tursko, aby nám
ukázala místní pamětihodnosti. Nepříznivé počasí v podobě deště a zimy
nás neodradilo, takže v 10.00 se naše
malá skupinka vydala na komentovanou prohlídku obce a blízkého okolí.
Dozvěděli jsme se o skutečné historii
obce i o legendách, které se k místu
váží. Prohlédli jsme si barokní stavbu
statku Křižovníků s červenou hvězdou,
která vévodí centru obce a vydali se do
kostela Svatého Martina. Schovaní před
největším deštěm jsme se dozvěděli o
iluzivní výzdobě kostela za oltářem, o
oltářních obrazech se Svatým Martinem
a Nejsvětější trojicí. Dozvěděli jsme
se, proč je Svatá Helena zobrazována s křížem, Svatá Barbora s věží
a Svatý Jan Nepomucký s pěti hvězdami.
Dokonce jsme si mohli prohlédnout
i varhany. Poté jsme se vydali ke Krliši,
jehož název vznikl lidovým zkomolením
řeckého Kyrie eleison (Pane, smiluj
se), které naši předkové měli příležitost slyšet při bohoslužbách. Tam jsme
se občerstvili domácími koláči a naše
komentovaná vycházka skončila.

Sbírka víček pro nemocného
Danečka
Malý Daniel se narodil předčasně
v 29. týdnu těhotenství. Za tento
předčasný porod mohla autonehoda,
kterou zavinil polský řidič, který z místa
nehody ujel. Ještě měsíc jsme vydrželi
na kapačkách, pak přišel porod.
Daniel se narodil jako zdravé miminko,
lékaři ho nechali, ať si dýchá sám,
oddýchal tři dny, pak mu praskly plíce.
Lékaři nedávali miminku žádné naděje
na přežití, tak nedělali nic a čekali na
konec, nechali ho dvě hodiny bez
kyslíku s plícemi plnými krve, nemohl
se okysličovat mozek. Ale Daniel se
rozhodl žít a bojovat navzdory osudu,
který si s ním zahrával. Jako zázrakem
se začal Danečkův stav pomaličku
zlepšovat a druhý den se ho podařilo
stabilizovat díky léčiteli, pro doktory to
bylo nepochopitelné. Po téměř čtyřech
měsících byl propuštěn domů. Po dvou
měsících se začal Daniel zpožďovat
ve vývoji. O další čtyři měsíce později
byla u Danečka zjištěna velmi těžká
forma epilepsie a je mu taktéž diagnostikována dětská mozková obrna. Daniel
vyhrál nad epilepsií alternativní léčbou

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2014 za obec Holubice
Číslo hlasovacího lístku
1
4
5
6
7
8
10
14
16
20
21
22
23
24
27
29
32
34
37
38

Název strany
SNK Evropští demokraté
Ne Bruselu ‐ Národní demokracie
Křesťanská a demokratická unie ‐
Československá strana lidová
Strana zdravého rozumu
TOP09 a starostové
Liberálně ekologická strana
Komunistická strana Čech a Moravy
Česká strana sociálně demokratická
ANO 2011
Občanská demokratická strana
VIZE 2014
Ú it demokracie
Úsvit
d
k i Tomia
T i Okamury
Ok
Strana zelených
Strana svobodných občanů
Volte pravý blok
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Česká pirátská strana
Koruna česká
Občanská konzervativní strana
Věci veřejné
POČET HLASŮ CELKEM

a záchvaty se již vůbec neobjevují,
EEG je čisté jako u zdravého dítěte,
což je další velký zázrak. Daniel má
nyní velkou šanci se rozvíjet, když ho
nebrzdí epilepsie. Intenzivní rehabilitace může udělat pokrok v Danielkově
vývoji. Bohužel tato rehabilitace je velmi
nákladná – 2 týdny v rehabilitačním
centru Adeli na Slovensku stojí 90
tisíc korun. Daneček první etapu léčby
podstoupil v 15 měsících. Rehabilitace
posunula Danečka zase tam, kde byl
před útokem epilepsie, dohnal vše, co
zapomněl, povolila spasticita. Daniel
obrovsky ožil, pořád se směje, zase je
vidět, jakou má radost ze života, zesílil,
díky jejich unikátnímu cvičení. Další
rehabilitaci by měl Daniel podstoupit
zase v dubnu, proto se snažíme získat
finanční prostředky na tuto léčbu všemi
možnými cestami. Je zde šance, že díky

Počet hlasu
2
1

Počet hlasů v %
0,91%
0,46%

4
3
61
2
16
14
26
19
1
16
9
25
2
1
13
1
2
1
219

1,83%
1,37%
27,85%
0,91%
7,31%
6,39%
11,87%
8,68%
0,46%
7
7,31%
31%
4,11%
11,42%
0,91%
0,46%
5,94%
0,46%
0,91%
0,46%
100,00%

těmto rehabilitacím bude možná jednou
i chodit…..
Jedna z cest je sběr víček z PET lahví,
mléka a džusů. Tato víčka potom ve
větším množství vykupuje firma na
zpracování plastů. Peníze z prodeje
těchto víček půjdou na rehabilitace pro
Danečka. Proto prosím všechny, aby
pro Danečka sbírali víčka, která velmi
často putují do koše.
Pokud by někdo chtěl doručit víčka
přímo, adresa je Petra Trdlová, Pražská
53, Jablonec nad Nisou, 466 01.
Děkuji
předem
všem
sběratelům víček.Za šíření zprávy o sběru
pro Danečka taktéž. Nebo můžete
Danielkovi přispět na léčbu veřejnou
sbírkou: č.ú. 888 000 87/5500.
Víčka můžete nosit na obecní úřad
Holubice, kde je sběrné místo.

Fotbal / Měsíc myslivosti
Z holubického fotbalového
trávníku
Od minulého vydání TJ Sokol Holubice
odehrál 4 mistrovská utkání okresního
přeboru.
10. května jsme doma hostili již jasně
postupující Zbuzany. Kdo by čekal,
že již nemají o co hrát a tím pádem
budeme bodovat, mýlil by se. Do branky
se po několikaměsíční odmlce postavil
Jan Karfilát. Až do 75. minuty držel tým
skvělými zákroky. Pak ale přišel nešťastný okamžik, kdy hosté zkusili nahodit
přízemní střelu z nějakých 20 – 25
metrů. Už se zdálo, že si na ni brankář s
klidem počká, ale míč mu bohužel projel
přímo mezi rukama až do branky. Naše
mužstvo tato branka zlomila. I když
jsme do té doby hráli vyrovnanou partii
(bylo to dlouho 0:0), po tomto nešťastném gólu nám soupeř snadno přidal
ještě dva a utkání tak skončilo 0:3,
byť takovému výsledku průběh zápasu
neodpovídal. I to je fotbal...
Další víkend jsme jeli k těžkému zápasu
do Chotče s oslabenou sestavou.
Chyběl Jan Moravec, Jiří Valtr a Kirill
Prilepski. Příležitost vyniknout tak
dostali mladší hráči. Choteč vyhrála
5:1, jedinou holubickou branku vstřelil
Jakub Židoň.
Pro
následující
domácí
utkání

s Dobrovízí (v sobotu 24.5.) jsme
měli jediný úkol: napravit dvě předešlá
zaváhání a udržet dále sympatickou
druhou pozici v tabulce. Což se po
skvělé fotbalové podívané plné gólů
podařilo. Vyhráli jsme 7:5 (po poločase
4:2), skóroval 4x Jirka Valtr, 2x Jan
Vlček a jeden gól přidal Ivan Štofl.
Poslední květnovou sobotu nás čekalo
těžké utkání na hřišti Měchenic.
Za krásného slunečného počasí jsme
dokázali měchenickým dát 3 branky,
ale oni nám bohužel nasázeli čtyři...
Prohráli jsme těsným výsledkem 3:4.
I když se zatím zuby nehty držíme s 39
body druhého místa tabulky, soupeři už
nám jak se říká „dýchají na záda“...
Udržíme druhé místo, které je možná
letos důležitější než kdy jindy? Naději
ještě máme a zabojovat umíme!
Jaká nás čekají příští utkání?
Zbývají už jen dvě: v neděli 8. června
nás přivítají v derby Horoměřice a na
poslední zápas sezóny k nám přijedou
v sobotu 14. června Hostivice. Hraje
se vždy od 17.00 hod.
Přijďte povzbudit naše chlapce do
závěrečných bojů – energii, hlas a
srdce každého fanouška budeme
hodně potřebovat. :-)
Jakub Dvořák, HM

Šance pro obec 2014
Dejte nám ŠANCI pokračovat
Je toho mnoho, co bychom ještě rádi dokončili a zlepšili. Nejsme
politická strana, a proto k účasti v říjnových komunálních volbách
potřebujeme Vaše podpisy. Je za námi spousta dokončené práce,
kanalizace, rekonstrukce ZŠ, MŠ, OÚ, víceúčelové a dětské hřiště,
bezbariérové chodníky, rekonstrukce veřejného osvětlení, místního
rozhlasu, pokládky NN do země, bohatý kulturní a společenský
život…. a v neposlední řadě otevření nového zdravotního střediska. Před námi je toho stále mnoho, neboť období čtyř let zdaleka
nestačí na vše, co bychom si přáli. Petiční podpisové archy jsou
k dispozici na obecním úřadě Holubice–Kozinec.
Děkujeme.
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Červen – měsíc myslivosti
S postupujícím jarem předal duben,
měsíc lesů, přes květen, měsíc lásky,
vládu měsíci červnu jako měsíci
myslivosti. Červen nebyl za měsíc
myslivosti zvolen náhodně, ale proto,
že nám příroda zejména v této době
dodává v honitbě své dary v podobě
kladených mláďat zvěře, zejména
srnčí. Chtěl bych upozornit na nálezy
domněle opuštěných mláďat a jeho
následný transport k záchraně. Pokud
mládě (srnče, zajíc…) v klidu leží, je
vše v nejlepším pořádku. Je normální,
že ho srna (nebo zaječice mladého
zajíčka) dočasně odloží, jednak aby
se napásla a ohledně ochrany před
predátory. Zejména plná (březí) samičí
zvěř potřebuje maximální klid. Jedná
se zejména o volný pohyb psů, které
majitelé přes veškeré zákazy nechávají
běhat NA VOLNO!!!!
Chovatelé psů jistě vědí o dramatickém nárůstu výskytu Aujezskyho
choroby u divočáků a o úhynech psů
při kontaktu s touto chorobou. Tím, že
nenecháte psa volně pobíhat v honitbě,
nejenže dodržujete zákon o myslivosti a neublížíte zvěři a jejím mláďatům,
ale chráníte i život svého čtyřnohého
kamaráda. Proti Aujezskyho chorobě
neexistuje zatím účinná vakcina.
Onemocnění končí ve všech případech
smrtí psa. K nakažení stačí pouhý
kontakt s čerstvým sekretem od černé
zvěře. Vůbec nemusí dojít k přímému
setkání s nemocným zvířetem. Černá
zvěř je migrujícím druhem, tudíž může
za noc uběhnout i několik desítek
kilometrů. Jinak asi netřeba dodávat, že
mnoho psů nepřežilo setkání s bachyní
chránící svoje selata. V současné
době se stavy černé zvěře nekontrolovatelně zvyšují na základě přízně
počasí a plodin, které se pěstují na
polích (řepka, kukuřice, slunečnice).
Černá zvěř se vyskytuje i v naší honitbě
poměrně v hojném počtu a postupně
se stává stálou zvěří v honitbě. Tento
článek je prezentován především pro
majitele psů, kteří se pohybují v honitbě
Rusavka – Erz. Proto neslavme jenom
červen jako měsíc myslivosti. Slavme ho
obrazně řečeno celoročně. Chovejme
se k přírodě a zvěři ohleduplně po celý
rok. V konečném důsledku tím prospíváme především sami sobě......
Lesu a myslivosti ZDAR!!!
Myslivecký hospodář honitby Rusavka –
Erz: Jiří Hamouz

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 !!!

Plavání v Kralupech nad Vltavou
www.plavani-kojencu.com
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