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PLÁNOVANÉ AKCE
Hudební festival
Turbo

NAŠE NOVINY

Dětský den

PŘEČTĚTE SI

SPORTOVNÍ DEN

ČERVENEC - SRPEN 2014

19. 7.
9. 8.

TYP

30. 8.

Posvícenský
putovní pohár

13. 9.

Pohádkový les

27. 9.

Vítání občánků

18. 10.

Halloween

25. 10.

Setkání
s důchodci

24. 11.

V sobotu 7. 6. 2014 se louka
za hasičárnou na Kozím vršku proměnila v Divoký západ. Ptáte se proč?
Sbor dobrovolných hasičů Kozinec
pořádal jako každoročně Dětský den,
tentokrát ve stylu Divokého západu
pod názvem „WESTERN DAY neboli
WILD WILD HOLUBICE“.
Registrace dětí pro soutěžení probíhala
od 12.30 hod. a celkem rodiče zapsali
193 dětí, každé z nich při zápisu
obdrželo pitíčko, lísteček na občerstvení zdarma a pytlíček, kam si ukládaly
„odměny“ ve tvaru papírových kamenů
za splněné disciplíny. Všechny soutěže
byly samozřejmě ve stylu Divokého
západu - házení kroužků na býka,
házení míčků do totemu, lukostřelba,
chůze po laně, házení lasem, zkouška
postřehu, rýžování zlata, slalom
na koni.
Pokud
měly
splněno,
odebraly
se do indiánského stanu, kde si
u velkého Mexičana Tonyho Pedra
mohly papírové odměny vyměnit
za pravou sladkou odměnu ve formě
sáčku s bonbony. Na konci celého
dětského dne obdržely všechny děti
diplom s jejich jménem a tašku s dárky
od našich sponzorů.
Nezávisle na hlavních soutěžích
probíhaly ještě další doprovodné
programy, které dotvářely tu správnou
atmosféru Dětského dne. A jaké že to
byly?

Dětský den - Lukostřelba
pro nejmenší

Dětský den - Starý-mladý kovboj :)

Staročeská pouť - Pouťové
radovánky

Sportovní den - Ženy v akci

... pokračování na str. 8
Sportovní den - Od pravého
k nerozeznání :)
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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 30. 9. 2014 od 18:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ.
Další vydání Našich novin najdete
ve schránce 2. týden v září.
Provoz OÚ v Holubicích
1. 7. 2014 - 31. 8. 2014
PO
8:00 - 14:00
ÚT
12:00 - 18:00
ST
8:00 - 14:00
ČT
12:00 - 16:00
PÁ
8:00 - 12:00

Z důvodu nutných oprav bude
kulturní dům během července
a srpna uzavřen.

Blahopřejeme jubilantům
V červnu oslavili narozeniny:
Bláha Milan, 65 let
Dalík Jan, 75 let
Helebrantová Zdeňka, 84 let
Krejžík Václav, 65 let
Krejžíková Růžena, 88 let
Křížová Věra, 75 let
Kyncl Jaroslav, 85 let
Oerterová Eva, 65 let
Sýkorová Anna, 70 let

Letní provoz ordinace
MUDr. Kuglerové v Holubicích
Během letních prázdnin bude
dětská ordinace v Holubicích
uzavřena.
Pacienty prosíme, aby navštívili
ordinaci v Libčicích nad Vltavou.
Aktuální ordinační hodiny a
případně zástup sledujte na
webových stránkách www.terapiedeti.cz. Od září už v Holubicích
zase ordinujeme.

Informace z obce
Vážení čtenáři a přátelé Našich novin,
rok se s rokem sešel a je tu poslední vydání Našich novin před prázdninami.
Děkujeme Vám za čas i přízeň, které jste nám věnovali a přejeme Vám
nádherné léto plné sluníčka, zážitků, radosti i pohody.
Netruchlete příliš, protože hned po prázdninách se můžete těšit na další setkání
v zářijovém vydání Našich novin. Veškeré dění budeme bedlivě sledovat a
o všech novinkách a událostech během letního období Vás budeme informovat.
Těšíme se na Vás.
Váš redakční tým

Úhrada stočného
Přinášíme Vám informaci o platbě za odvádění odpadních vod v roce 2014.
Do 20. června 2014 byly provedeny odečty Vašich vodoměrů a během
měsíců července a srpna budou vyhotoveny faktury. Faktury budou vystavovány na majitele nemovitosti nebo dle uzavřené smlouvy a zaslány na
příslušnou adresu. Vyčkejte, prosím, na tyto faktury. Úhradu můžete provést
bankovním převodem (potřebné informace pro platbu najdete na faktuře),
v hotovosti v kanceláři OÚ či kartou. Uhraďte částku za stočné co nejdříve,
abyste se vyhnuli případným nepříjemnostem.
Nacházíte-li se v platební neschopnosti, je nezbytné informovat OÚ Holubice a
dohodnout se na splátkovém kalendáři či jiném způsobu úhrady dlužné částky.
Dne 3. 6. a 24. 6. 2014 se uskutečnila veřejná zasedání obecního zastupitelstva.

Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Změnu programu VZ o přidání bodu Rozpočtový výhled obce
Holubice-Kozinec.
2. Rozpočtový výhled obce Holubice–Kozinec 2014-2018.
3. Závěrečný účet DSO Od Okoře k Vltavě bez výhrad.
4. Podání žádosti o dotace z MF ČR na přestavbu podkroví ZŠ Holubice
z podprogramu 298213.
5. Uzavření smlouvy o dílo č. 814R31165 se společností REGIOS a.s. na odvoz
použitého oblečení.
6. Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo se společností REGIOS a.s., kterým
se zlevňuje separace BIO, NO a VOK odpadu.
7. Uzavření kupní smlouvy č. IV-12-6000988 se spol. ČEZ Distribuce, a. s.
o prodeji části obecního pozemku p. č. 500/34 a 500/36 o výměře 10 m2 k. ú.
Kozinec ve výši 21.054,- Kč.
8. Zamítnutí účasti obce Holubice–Kozinec na založení a další činnosti spolku
s navrženým názvem Spolek 101, z. s. (realizace nové trasy komunikace II/240
spojující dálnici D8 a rychlostní silnice R7)
9. Změnu programu VZ o přidání bodu - Smlouva o smlouvě budoucí se společností AGINET, s.r.o.
10. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se
společností AGINET, s.r.o. na uložení optické sítě do pozemku p. č. 52/1, 610/4
k.ú. Kozinec
11. Na základě doporučujícího charakteru konkursní komise jmenovat
do funkce ředitelky MŠ Holubice, okres Praha-západ paní Zuzanu Kubovou,
s platností od 1. 8. 2014
12. Výjimku z regulativu územního plánu obce, panu Hofmanovi, kde bude
povolená samostatně stojící garáž místo garáže integrované na pozemku p. č.
93/18 k. ú. Holubice.
13. Výjimku z regulativu územního plánu obce, paní Koňákové, kde bude
povolena samostatně stojící garáž místo garáže integrované na pozemku
p. č. 93/15 k. ú. Holubice.
14. Na základě doporučení finančního výboru rozpočtovou změnu č. 2/2014.
15. Závěrečný účet Holubic a Kozince za rok 2013 se shoduje s výhradou.

Rozhovor měsíce
Plánujete do budoucna rozšíření ordinační doby u nás v Holubicích?
Uvidíme, jaký bude o ordinaci v Holubicích zájem. Zatím to vypadá tak, že
od podzimu bychom s ohledem
na potřeby maminek ordinaci rozšířili tak, aby byla otevřena i někdy
v dopoledních hodinách. Dopolední
ordinace by také umožnila v Holubicích
odběry, které jsou zatím možné pouze
v Libčicích.
Kde se mohou lidé takové aktuální
zprávy dozvědět?

MUDr. Miroslava Kuglerová s dcerou

Rozhovor s MUDr. Kuglerovou
Dnes Vám přinášíme rozhovor
s další z lékařek, které ordinují
na
našem
novém
zdravotním
středisku. Jde o MUDr. Miroslavu
Kuglerovou, praktickou lékařku pro
děti a dorost, kterou mnozí znáte
z Libčic nad Vltavou, kam za ní řada
rodičů s dětmi z Holubic již dříve
dojížděla.
V Libčicích má Vaše ordinace hlavní
sídlo s denním provozem. Je holubická ordinace jakousi odnoží té libčické?
Ano, dá se to tak říct. V Libčicích
působíme již od roku 2010. Obě
ordinace jsou plně propojeny. Databáze
pacientů je vedena elektronicky, takže
jde vlastně o ordinaci jednu, ale nově
se dvěma působišti. V Holubicích je
prozatím ordinace otevřena dvakrát
týdně a to v úterý a ve čtvrtek vždy
od 14.00 do 17.00 hodin.
Co s nemocným dítětem, když právě
v Holubicích neordinujete?
Stačí zajet do Libčic, což je naštěstí
nedaleko a máme tam denní provoz
s rozsáhlejší ordinační dobou. Jsme
středně velká ordinace, aktuálně máme
v evidenci asi 800 dětí.
Pro mnohé rodiče může být výhodou, že
u nás nemíváme přeplněnou čekárnu,
že máme krátké čekací doby. Je možné
se předem ozvat telefonicky a doptat
se, jak to aktuálně v čekárně vypadá.
U preventivních prohlídek a kontrol vždy
domlouváme konkrétní čas návštěvy.

Určitě na našem webu www.terapiedeti.cz. Tam najdou jak přehled ordinační
doby, tak různé další důležité informace, formuláře ke stažení, do budoucna
počítáme i s objednáváním návštěv
přes internet. Důležitá je možnost on
line registrace. Pokud mají rodiče zájem
stát se našimi pacienty, nemusí chodit
osobně a stačí vyplnit dotazník.
My si vyžádáme dokumentaci a pak
zveme dítě s rodiči na vstupní prohlídku. On line registrace rozhodně šetří
čas rodičů.
Proč nese web název „TERAPIE
DĚTÍ“?
Tento název souvisí s mojí specializací
na rodinnou psychoterapii. Dost často
mívají děti problémy psychosomatického rázu a k jejich odstranění může vést
zapojení celé rodiny do terapie.
Máte tedy více specializací?
První je specializace pediatrická, druhou
je praktický lékař pro děti a dorost a třetí
právě rodinná psychoterapie.
Jak staré děti máte v kompetenci?
Od narození do 19 let. K dětskému lékaři
se dítě poprvé dostává záhy po opuštění
porodnice, jeho úkolem jsou především
preventivní prohlídky miminek a později
i starších dětí a samozřejmě pomoc
dítěti nemocnému.
Nevýhodou Holubic je, že nemáme
lékárnu. Nejbližší je asi ve Velkých
Přílepech a právě v Libčicích.
Vždy je výhodou, když je lékárna
co nejblíže k ordinaci. S libčickou
lékárnou má naše ordinace navíc
výbornou spolupráci – připravují pro nás
i speciální přípravky, které byste v jiných
lékárnách složitě sháněli.
Nemusí se rodiče obávat, že by u Vás
některé dítě nemohlo být registrováno kvůli jeho zdravotní pojišťovně?
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V žádném případě. Máme smlouvy se
všemi stěžejními zdravotními pojišťovnami a v případě pojišťovny, se kterou
smlouvu nemáme, jsme schopni si
v individuálních případech potřebnou
smlouvu vyřídit.
Co k Vám nejčastěji rodiče s dětmi
přivádí?
Jsou to jednak nemoci akutní (především
různé
formy
onemocnění
dýchacího ústrojí, občas nějaké bříško,
infekce močových cest) a pak preventivní prohlídky. Sledujeme také chronicky
nemocné děti, kde spolupracujeme se
specialisty, které o takové děti pečují v
nemocnicích.
Úkolem praktických lékařů pro děti
a dorost je léčit akutní nemoci,
sledovat zdravý růst a vývoj dítěte a být
ve střehu, včas odhalit chronické
onemocnění a odeslat dítě ke specialistovi. Součástí preventivních prohlídek
je také očkování.
Očkování je v současné době hodně
diskutované téma.
Ano. Diskutované je, mění se na něj
úhly pohledu, mění se diskurs společnosti. Základní očkování jsou v našem
státě stále povinná. Praktický lékař pro
děti a dorost očkování provádí.
Je na něm, jak pacientům (rodičům a
i samotným starším dětem) vysvětlí jeho
výhody a pozitiva a také jak zohlední
možné nežádoucí účinky, posoudí stav
dítěte k očkování, naplánuje optimální
schéma.
Také nabídne nějaká nepovinná
očkování (například proti klíšťové
encefalitidě, žloutence typu A apod.)
Obecně jsme společnost s dobrou
proočkovaností a nemocí je minimálně. Proto se lidé začínají bát více
samotného očkování než nemocí.
Pokud bude proočkovanost kvůli
odmítání nižší, hrozí návrat některých nemocí a může se to negativně
dotknout třeba dětí, které očkovány
z různých důvodů být nemohou - jsou
malé, nemocné, mají nemocný imunitní
systém.
Dalším z diskutovaných témat jsou
antibiotika.
Je pravda, že většina akutních nemocí
v dětském věku jsou virózy, na které se
antibiotika nepoužívají.
... pokračování na str. 4
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... pokračování ze strany 3

Výhodou naší ordinace je, že máme
k dispozici CRP přístroj, díky kterému
můžeme během minuty určit, jestli se
jedná o bakteriální zánět s nutností
terapie antibiotiky nebo virózu, která
se léčí symptomaticky. Tento výkon
u nás hradí zdravotní pojišťovny, rodiče
neplatí nic.
Je něco, co byste rodičům mohla doporučit?
Co bychom uvítali? Aby rodiče dodržovali návštěvy s nemocným dítětem
v ordinační dobu pro nemocné
a naopak.
Budete mít o prázdninách někdy dovolenou – zavřeno?
V létě bude ordinace v Holubicích
uzavřena. V Libčicích máme letní
provoz, kromě 2 týdnů dovolené (od
17. 7. do 18. 7. a pak od 25. 8. do 29. 8.)
ordinujeme.

Proč zastupitelé na posledním
veřejném zasedání zamítli
účast ve Spolku 101?
Obec dostala nabídku stát se členem
připravovaného „Spolku 101, z.s.“
od
představitelů
města
Kralupy
nad Vltavou. Cílem spolku by měla
být především snaha o urychlenou
a bezproblémovou výstavbu přeložky
silnic II/101 (obchvat Kralup n. V.)
a II/240 (pokračování od křižovatky
u Debrna k R7 u Tuchoměřic). Spolek
by měl zahrnovat všechny obce na trase
a pomoci zajistit společnosti Ředitelství
silnic a dálnic (ŘSD), která by měla
nahradit Středočeský kraj v roli investora, bezproblémovou přípravu stavby,
tedy hlavně výkup potřebných pozemků
a minimalizaci případných námitek
v průběhu stavebního řízení.
Zastupitelstvo naší obce se shodlo,
že ačkoli chápe nutnost urychlené
výstavby obchvatu Kralup, do činnosti
spolku se nezapojí. Spolek totiž bude
podporovat výstavbu přeložky II/240 v
doposud prosazované trase (v našem
katastru mezi Kozincem a lesem ERZ),
oproti čemuž holubické zastupitelstvo dlouhodobě vystupuje a účastí
ve spolku by tuto svoji letitou snahu
popřelo. Zastupitelé obce vyjádřili
obavu, že připravovaná podoba spolku
by jim nedala možnost prosazovat své
názory, tedy především snahu o to, aby

Informace z obce
Přesné ordinační hodiny
na internetových stránkách.

najdete

Máte nějaký osobní vztah k Holubicím?
Ne, k Holubicím osobní vztah nemám,
ale doufám, že si ho právě péčí o zdejší
děti vytvořím. Jedna moje kolegyně, se
kterou spolupracuji a kterou již maminky
znají, v Holubicích bydlí. Tady musím
zmínit, že mám velké štěstí na perfektní
a profesionální kolegy a kolegyně a také
na skvělou zdravotní sestru.
V Holubicích se střídáte v jedné ordinaci s praktickou lékařkou pro dospělé – není s tím nějaký problém?

Mám celkem 4 děti – dvě větší, vyvdané
(13 a 20 let) a dvě malé svoje (5 a 2
roky). Mám obětavého manžela, který
mi s péčí o děti pomáhá a umožňuje
mi věnovat se práci, která je užitečná a
která mne baví.
A další koníčky?
Kolo, chození po horách, cestování,
knížky...
Čím jste chtěla být jako malá?
Úplně původně možná učitelkou, ale už
od 2. stupně základní školy jsem měla
jasno – že chci být dětskou lékařkou.
Za tím jsem si šla a výsledek máte před
sebou. :-)

Vůbec ne. Ordinace je dobře uspořádána i vybavena, má svůj systém, dá se
říci, že se bez problémů doplňujeme.

A nějaké přání na závěr?
Přeji všem pěkné zdravé léto. A sobě?
Také hodně zdraví a optimismu.

Čtenáře by jistě zajímalo něco bližšího o Vás jako o člověku – ženě, mamince.

Děkujeme za rozhovor a přejeme
Vám, aby se Vám v Holubicích dařilo
a líbilo.				
HM

zodpovědní seriózně zvážili možnost
vedení silnice i v dalších z dříve navrhovaných tras (např. kolem Libčic).
Připravovaná přeložka II/240, která
bude v podstatě sloužit jako spojnice
dálnice a rychlostní komunikace
(D8 a R7) a dvou mezinárodních letišť
(Letiště Václava Havla a Vodochody) bude vlastně i náhradou chybějící
části severozápadního obchvatu Prahy,
o jehož trase se doposud nerozhodlo.
Výstavba nákladné komunikace bez
znalosti trasy budoucího dálničního
obchvatu Prahy je dle mínění zastupitelů nezodpovědnost. Navrhovaná trasa

nové II/240 by také dle mínění zastupitelů vážně poškodila místní zemědělce,
omezila právo myslivosti. Dále by stavba
vážně narušila z veřejných prostředků vybudované biokoridory, území
přírodního parku Okolí Okoře a Budče
i archeologickou lokalitu ERZ.
Navrhovaná trasa je vedená v těsné
blízkosti naší obce, která se v posledních letech slibně rozvijí právě tímto
směrem. Přeložka by nepoškodila jen
prostředí, ale prakticky odřízne její
klidové rekreační zázemí obyvateli
často využívané.
EJ, PS

Mateřská škola
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Červnové výlety MŠ Holubice
V měsíci červnu jsme podnikli dva
dopolední výlety.
První výlet byl na známý hrad OKOŘ,
kde děti šly pěšky lesem k mlýnu
až po viadukt. Děti odvážně přešly potok
a pokračovalo se dál přímo k hradu
Okoři. Na náměstíčku jsme nasedli
do autobusu a ten nás odvezl zpět
do MŠ, kde nás po výletě čekal
zasloužený oběd od našich milých
kuchařek a také odpočinek od krásného
výletu.
Druhý výlet, který nás čekal, byl ve
vesničce s názvem Zájezd, kde sídlí
i malá ZOO, kam jsme měli také
namířeno ;). Když jsme byli na místě,
kam nás dovezl pan Houdek ;), byli
jsme rozděleni na dvě skupiny, kde si
nás převzala jedna ze zaměstnankyň
zoo, aby nás provedla a také řekla něco
zajímavého o zvířátkách. Mohli jsme
si i některá zvířátka pohladit (domácí
zvířata). Asi největším zážitkem pro děti
bylo vidět SURIKATY, jedna z nich byla
v očekávání mláďátek.
Oba tyto výlety byly pro děti velkým
zpestřením a zážitkem. Těšíme se, jaké
vymyslíme příští rok ;).

Na výlet do malé ZOO nám vyšlo
krásné počasí

Netradiční nocování ve školce - spacáky nesměly chybět

Noc v mateřské škole
Každý rok je červen v naší mateřské
škole plný nejrůznějších akcí pro děti.
Patří k nim i Noc v mateřské škole, které
se účastní děti, které po prázdninách
odchází do základní školy. Ani tento rok
nebyl výjimkou. Sešli jsme se s dětmi
a jejich rodiči 19. června v 19.00 hodin
na zahradě naší školky, kde byl pro děti
nachystán zajímavý program. Rodiče
se s dětmi rozloučili a nechali je se
spacáky a další výbavou s jejich učitelkami. Nejprve dětem zatančila Anežka
Marešová její orientální tanec, který se
všem moc líbil, poté následovala druhá
večeře v podobě opečených buřtíků.
Po večeři dostal slovo Jan Tatíček Mareš
a seznámil děti s výbavou a potřebami
na přežití v přírodě.
Děti si poslechly, co vše je třeba mít
po ruce, viděly sestavení vařiče, jídlo
v konzervách, ale nejvíce je zaujaly
potřeby na spaní. Následovalo střídání
dětí ve vojenském spacáku – vyzkoušely si ho opravdu všechny. Po tomto
zážitku měly děti možnost prohlídky
různých typů vojenského oblečení a
seznámily se s vybavením potřebným
k airsoftovým akcím. Viděly ochranné
pomůcky, Tomáš Dalík si v podobě
figuranta oblékl jeden komplet, aby
věděly, co se kam obléká a proč. Tímto
bych ráda poděkovala všem zúčastněným osobám za perfektní organizaci
a trpělivost s jakou odpovídali na různé
dotazy dětí a těch bylo opravdu hodně.
K noci ve školce patří také večerní
Předškoláci si večer před spaním
ve školce opekli i buřty

vycházka, na kterou jsme se kolem
deváté hodiny vypravili ozbrojeni
baterkami. Vzhledem k nepřízni počasí
jsme se museli vrátit zpátky do školky
a nastal čas na večerní hygienu,
pohádku a pak se stalo něco tajemného. Na děti se přišla podívat „Bílá paní“.
Procházela se sice pouze po školní
zahradě, ale děti hned přišly na to, že
je to „Bílá paní z Okoře“a hledá klíč,
o kterém se zpívá ve známé písni „Na
hradě Okoři“. Po tomto zážitku se všichni
uložili do spacáků a během půl hodinky
už spokojeně oddechovali. Ráno
nás čekalo vstávání, balení spacáků
a snídaně, o kterou se nám postarali
rodiče různými pečenými dobrotami.
Děti byly odměněny medailemi za
statečnost. Doufám, že na tento zážitek
budou ve škole rádi vzpomínat.

Malá večerní procházka
s baterkami před nocí v MŠ
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Mateřská škola
Rozloučení předškoláků na Zahradní slavnosti v MŠ 23. 6. 2014

Vodnická nevěsta z divadélka
Romaneto

Končí školní rok 2013-14 a my se rozloučili s předškoláčky, kteří nám odcházejí do
prvních tříd základních škol.
Při této příležitosti se uspořádala ZAHRADNÍ SLAVNOST, která se díky příznivému
počasí dala uspořádat na zahradě MŠ, pozvali jsme i paní starostku Evu Ježkovou.
Paní Helenka Váňová všechny přítomné přivítala, popřála příjemnou zábavu.
Nejdříve vystoupili ti úplně nejmenší pod vedením paní Hany Marešové, měli velice
pěkné vystoupení s názvem Madagaskar ;), patří jim velká pochvala za krásný
výkon.
Tato slavnost byla tentokrát i o jiném rozloučení, pro nás velmi smutném, jelikož
jsme se při této příležitosti chtěly rozloučit za náš celý učitelský kolektiv s naší paní
ředitelkou Helenou Váňovou, kterou máme moc rády. A Jarmilkou Dalíkovou, která
vyhrála konkurz na ředitelku v Tursku. Oběma držíme palce! Budete nám moc
chybět! Dále pak paní starostka oznámila všem přítomným, že brzy budeme znát
novou ředitelku mateřské školy.
Následovalo vystoupení divadélka ROMANETO, které zahrálo pohádku s názvem
VODNICKÁ SVATBA. Po vystoupení následovalo očekávané šerpování našich
nejstarších dětí, které odcházejí do školy.
Děti při šerpování obdržely drobné dárky.
Samozřejmě, že nesmíme zapomenout na VELKÉ PODĚKOVÁNÍ všem rodičům
a známým našich dětiček, kteří se postarali o pohoštění všeho sladkého a slaného,
opět bylo vše moc dobré a velmi chutné ;).
Tak už nám zbývá jen popřát si krásné prázdniny a hlavně, ať si je ve zdraví užijeme.
Učitelský kolektiv MŠ
Defilé ošerpovaných budoucích prvňáčků

Několikanásobné loučení
Z tanečního vystoupení
Madagaskar - opičky v akci

Celá návštěva z Madagaskaru (zebra bohužel onemocněla)
V čele zvířátek z Madagaskaru
král Jelimán

Ze školních lavic
ZŠ na škole v přírodě
Den první
První den naší školy v přírodě se pomalu
chýlí ke konci. Děti ještě v areálu hotelu
skáčí na trampolíně, hrají fotbal, užívají
si skluzavky. Ale pěkně od začátku.
Časný start se zdařil a náš autobus
zamířil do Krkonoš. Cestou poprchávalo. Naštěstí méně a méně a když
jsme dorazili do Špindlerova Mlýna,
občas se na nás usmálo i sluníčko. Zde
jsme vystoupili a pokračovali po svých
asi 4 km podél Svatopetrského potoka
k hotelu Esprit.
Autobus se zavazadly dojel až k hotelu.
My nechtěli čekat do 14:00 hodin
na úklid pokojů, a tak jsme čas takto
využili. Pobyt jsme začali obědem.
Po obědě dostáváme pokoje, které jsou
velmi pěkné, s vlastním příslušenstvím.
Postele byly již povlečené, a tak jsme si
jen vybalili věci.
Kreslili jsme domovní znamení a potom
šli zkoumat areál hotelu a nejbližší okolí.
Objevili jsme těžební štolu, obdivovali Kozí hřbety nad námi, průzračnou
vodu potoka valícího se prudce úzkým
údolím. Po večeři jsme psali pohledy
a dopisy. Zítra je příznivá předpověď
počasí, a tak vyrazíme na celodenní
výlet.
Den druhý
Máme nádherné počasí a jdeme
na celodenní výlet. První milé překvapení bylo, že ráno děti spaly až do budíčku.
Po výborné snídani stylem „švédský
stůl“ jsme obodovali pokoje, nafasovali
balíček na cestu a vydali se na úžasnou
túru vzhůru na hřebeny Krkonoš.
Vystoupali jsme prudký a dlouhý kopec
podél Svatopetrského potoka na
Výrovku a pak dále na Luční boudu.

Žáci 2.-5. třídy pak ještě dosáhli vrcholu
Krkonoš, zároveň nejvyšší hory v České
republice - SNĚŽKY.
Počasí nám opravdu přálo a viděli
jsme celé pohoří, daleko na českou
i polskou stranu. Zpět šli starší od Luční,
kde jsme si dali vyhlášené borůvkové koláče, dále kolem Kozích hřbetů.
Večeře byla zasloužená.
Pak už děti mají volno na pokojích. Píší
dopisy, hrají hry a sprchují se. Není
divu, že hned ve 21:00 hodin zavládl na
pokojích klid. Vždyť starší ušli 20 km a
prvňáci určitě tak 12.
A to velmi náročným terénem. Všichni
jsou nadšeni. Den se opravdu vydařil.
Posuďte sami na fotografiích.
Den třetí
Budíček je trochu později. Unavené
nohy po včerejším výletě je třeba
„vyléčit“ spánkem. Počasí stále přeje
pobytu venku. A tak máme po snídani
program okolo hotelu, po třídách. Jsou
to nejrůznější soutěže a hry, poznávání
přírodnin, svačina, sportování.
Po obědě a poledním klidu nás čeká na
cestě do Špindlerova Mlýna „ŠPINDLGOLF“. Hraje se obyčejným tenisákem
a kroketovou holí. Však se podívejte na
fotografie, jak nám to šlo.
Dorazili jsme do Špindlerova Mlýna.
Zde jsme vzali útokem stánek s vynikající zmrzlinou a také nakoupili suvenýry.
Pak přišlo překvapení. Zpátky máme
objednaný turistický vláček, kde nám
také vypráví o historii města.
Hned jdeme na večeři, smažený sýr ;).
A po večeři je ještě nácvik písní k zítřejšímu táboráku. No, ale to už zíváme
únavou.
Dobrou noc.

Přehlídka účastníků školy v přírodě

Učitelský kolektiv ZŠ
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Chrášťanská sportovní výzva:
Bum-bác ball a lehkoatletické
klání
Úterý i středa posledního týdne školního
roku se nesly ve znamení sportu i mezi
žáky, kteří neodjeli na ŠvP. V rámci
našeho projektu čtyř škol (Tursko
-Tachlovice - Chrášťany - Jinočany),
který tímto končí, jsme jeli ve středu
25. 6. v počtu 17 žáků reprezentovat
naši školu.
A tak jsme hned v 8 hodin ráno vyrazili
autobusem do Chrášťan. Byť bylo
zamračeno a sluníčko se za celé dopoledne ani jednou neukázalo, nepršelo
nám, takže celý turnaj nakonec proběhl
podle očekávání.
Za druhou třídu nás reprezentovali Ivilin
Angelov a Michaela Koptová, za třetí
ročník pak Krištof Svojtka a Natálie
Šindelářová, za čtvrtý ročník Maxmilián Dvořák a Mikuláš Hroník. Za první
a pátou třídu jsme bohužel neměli ani
jednoho přítomného žáka, a tak jsme
byli trochu oslabeni.
Bojovali jsme jako lvi a vybojovali
několik zlatých, stříbrných i bronzových
medailí, také jsme pořádně fandili našim
sportovcům!
V Bum-bác ball nás reprezentovali: Dominik Seidl, Krištof Svojtka, Max
Dvořák, Mikuláš Hroník, Alenka Zábranská, Natálie Šindelářová a Magdalena
Holečková.
Ostatní přítomní žáci měli nedocenitelnou roli v podobě věrných fanoušků,
kteří povzbuzovali soutěžící ze všech
sil.
A jaká byla odměna? Soutěžící získali
diplomy a nějakou tu sladkost, navíc
jako celé družstvo velký meloun
a krásné modré dresy, které budou nosit
naši reprezentanti na dalších zápasech
a turnajích v příštím školním roce.
Sportu zdar a Bum-bác ball zvlášť!
Mgr. Vít Šolle
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Malování hrnečků, které nám zdarma
poskytla paní Pavla Stanzelová ze
společnosti E-porcelan, malování na
tělo ve studiu Divočák (některé děti
byly OPRAVDU hezky „vymalované“),
projížďky na koních od Natura farma
Minice, hasení imaginárního ohně
na hasičském domečku, který jako
každý rok laskavě poskytl SDH Roztoky,
hasičská technika taktéž od SDH
Roztoky a SDH Zákolany, indiánská
cesta šikovnosti, výroba totemů, výuka
country tanců. Z pouťových atrakcí byly
zastoupeny houpačky, dva skákací
hrady, z nichž jeden byl pro děti zdarma,
Bumper boat – lodičky v bazénku.
Po celou dobu soutěžení probíhala minisoutěž, kdy měly děti za úkol
najít zločince „Krvavého Máru“, jehož
obrázky byly rozvěšeny po celé louce,
kde děti soutěžily. Jakmile byl zločinec
(Krvavý Mára) objeven, děti jej přivedly
k šerifce (Bílé holubici) která jej vyměnila
za čokoládové penízky. Ale nebyl by to
správný zločinec, kdyby stále a stále
z vězení neutíkal, takže děti jej opakovaně musely chytat a odvádět zpět tam,
kam patřil.
Dalším bodem programu bylo představení požárního útoku hasičského
družstva žen. A že se bylo na co dívat.
Hasičky byly odměněny velkým potleskem všech přihlížejících. Své první
velké představení zvládly na výbornou.
Dále následoval dramatický příběh,
který nám předvedl divadelní spolek
SDH Kozinec „Za pět minut dvanáct“ Přepadení banky. Kdy nám herci/hasiči
předvedli, jak těžká byla práce hasičů
na Divokém západě. Bohužel, i přes
včasný zásah těchto statečných mužů
……..lehla banka popelem.
Za hladkým průběhem celé akce ale
nestojí jen přichystané soutěže, ale i její
ozvučení, které nám laskavě poskytl pan
Jaroslav Chaloupek. Dále děkujeme
všem, kteří se podíleli na uhašení žízně
a hladu jak soutěžících tak i přihlížejících. U grilu a v kouzelné maringotce
plné jídla a pití se o nás i Vás starali
Slávek Mára, Jana a Jana Hrubešovy,
Míra“MIREČEK“ Kaňka, Martin „Perňo“
Pernis.
DĚKUJEME všem sponzorům, kteří
poskytli peněžní nebo věcné dary.
Lidl, Cukrárna Tomáš - Velké Přílepy,
E-porcelan - Pavla Stanzelová, stavební
firma Bláha, Martin Šindelář, VZP
Mělník, ČEZ, PRE, autobusová doprava
Dušan Janeka, Tomáš Janků, Natura

Dětský den
farma Minice, Středočeské vodárny,
Pavel Pilecký - Provinium, Ondřej
Šlejmar, OÚ Holubice, Vodafone, Ford
Praha, Brambůrky Bohemia - Otvovice,
AZ Prima Zbyněk Brýdl, Autoškola
Vocílka, Auto Kelly, půjčovna vybavení
Jiří Binder, HM studio - p. Šafaříková. Děkujeme, Vaše pomoc vykouzlila
spousty šťastných úsměvů v dětských
tvářích.
PODĚKOVÁNÍ všem členům SDH
Kozinec, přátelům, známým, sousedům,
kteří se na realizaci tohoto Dětského
dne podíleli.
Co říci závěrem, účast na Dětském dni
byla velká, věříme, že se Dětský den
Hod na totem

Chytání do lasa

vydařil i přes neobvykle vysoké teploty.
O malé ochlazení se postaral dozor
z SDH Kozinec kropením všech soutěžících i nesoutěžících….bez výjimky,
z jejich hasičského auta „MÁNI“, což
spousta zúčastněných jistě kvitovala
s povděkem, sice mokří jako myšky, ale
aspoň nebylo takové vedro.
Doufáme, že jste se všichni bez rozdílu
pobavili, děti se vyřádily do sytosti,
a prožili jste příjemné, i když trošku
teplejší odpoledne.
Těšíme se na Vás příští rok znovu,
a v jakém že to bude tentokrát duchu……
nóóóó….nechte se překvapit.
Rýžování zlata

Sportovní den

5. 7. 2014 se konal v areálu TJ Sokol
Holubice další ročník Sportovního
dne. Program zahájil klaun, který děti
v mžiku vtáhl do děje různými úkoly o
ceny. Tancovalo se, dělal se vláček,
maminky nafukovaly balónky, tatínkové
vozili dítka na zádech,… Následovaly
sportovní disciplíny na fotbalovém hřišti
(házení na cíl, skákání v pytli, zatloukání hřebíků, závody na míčích, lovení
ryb,…). Ve volných chvílích si mohly děti
nechat namalovat na obličej nějaké to
zvířátko či svého oblíbeného pohádkového hrdinu, zadovádět si na skákacím
hradu, dát si párek a limonádu.
O zpestření rodinné soboty se postaral
ženský fotbal. Za zvuků fotbalových
hitovek nastoupily místní ženy, aby se
utkaly v nelítostném souboji. Tatínkové
se měli na co dívat J, fandili všichni, i
ti nejmenší. Zápas měl skoro profesionální zajištění, nechyběl rozhodčí
ani zdravotnice (ta zraněným dámám
obvazovala bolístky toaletním papírem
a polívala jim vodou nalíčené obličeje...)
Na závěr dámy vykoupaly na oplátku
rozhodčího, že by snad nesoudil
spravedlivě?
Dětský program pokračoval pojídáním
koláčů se zapečenými zlaťáky. Vrátil se
oblíbený klaun a za doprovodu lva děti
ještě jednou rozproudil na tanečním
parketu. Dítka byla za sportovní výkony
odměněna naditými dárkovými taškami
a osvěžujícími nanuky.
Děkujeme sponzorům, bez nichž by
se Sportovní den nedal zrealizovat
v takovém rozsahu: TJ Sokol Holubice,
OÚ Holubice, Vinotéka Provinium - Pavel
Pilecký, Vekr color - Václav Veselý,
Smíšené zboří - Marta Helebrantová,
Generali pojišťovna - Květuše Zimermanová, hračky Bambule - Marie Toporová,
Nowaco - Roman Ježek, restaurace
Holubička - František Soukup, ABC
květiny - Pavla Kohoutová, Malířství František Mareš, Restaurace na hřišti
- Todor Todorov, Balon servis - Katarina
Rozsívalová, Atletico - Jiří Vejražka,

Porsche Praha - Ondřej Šrámek, AŽD
Praha - David Levinský.
Rovněž děkujeme TJ Sokol Holubice,
OÚ Holubice a všem dobrovolníkům za
pomoc s organizací této krásné akce
pro děti.
AJ
V pytli z pošty se skáče nejlépe
Kdopak by se lvíčka bál...

Tatínkovská soutěž o ceny
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Fotbalový zápas trochu jinak
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Kulturní dění v obci / Fotbal

Staročeská pouť s výstavou
morčat
21. – 22. 6. 2014 proběhla v Holubicích tradiční pouť a netradiční výstava
morčat. O pouti si děti užily atrakcí,
cukrovinek, dospělým hrála k poslechu
a tanci dechová kapela Strahovanka.
Výstava morčat v kulturním domě
byla soutěžní i prodejní. K vidění byla
dlouhosrstá, bezsrstá morčata (Skinny),
morčata s vírky v srsti (Rozety) a mnoho
dalších druhů.
Děkujeme organizátorům pouti (TJ
Sokol Holubice) a výstavy (p. Svojtková, Holubice) za nevšední zážitky.
AJ

Když rybník ožije poutí :)

A jedééém...

Řidičák netřeba...
Jedno z vystavovaných morčat

Z holubického
fotbalového trávníku
Soutěž jsme důstojně nedohráli, ale
sezóna byla dobrá!
Tak a máme další fotbalovou sezónu
za sebou. Na měsíc zase vypneme
a budeme se těšit na srpnový start
Okresního přeboru v Holubicích.
Věřím, že Vás i letos holubický mančaft
pobavil a všichni fanoušci si přišli
na své. Ne pořád to bylo ze strany týmu
ideální, ale ve fotbale nejste kapela,
abyste neustále vyhrávali. K slavným
vítězstvím patří i porážky. Holubice
na jaře předvedly sérii sedmi utkání
bez prohry a dokázaly doma rozebrat

Libčice vysokou výhrou 7:2, kterou mělo
možnost sledovat přes 290 diváků.
Za to Vám chceme poděkovat a budeme
rádi, když se v hojném počtu sejdeme
i na startu té příští sezóny.
Po domácí vysoké výhře nad Dobrovízí (7:5) odehrály Holubice další
utkání v Měchenicích. Zde se týmu
moc nedařilo. Poločas jsme prohráli
2:3 a utkání skončilo výsledkem 4:3
pro domácí mužstvo. Dvakrát se trefil
Jan Vlček a jednu branku vstřelil Jiří
Valtr. V dalším kole jsme jeli opět ven.
Tedy čekalo nás utkání na půdě soupeře.
Zavítali jsme do nedalekých Horoměřic.
Utkání bylo ze začátku pro diváka velmi
pestré. Oba brankáři totiž vyfasovali

červenou kartu po předcházejícím faulu.
Nejdříve brankář domácích až hrozivě
zboural holubického Jiřího Valtra a o
pár minut později fauloval i náš David
Hajda, avšak ne tak hrubým zákrokem.
Poločas skončil shodně 2:2. Ve druhém
poločase Holubice odpadly. Domácí,
které hnala touha po záchraně v soutěži,
se snažili utkání strhnout na svoji stranu.
To se jim povedlo. Vyhráli nakonec 6:3.
O holubické branky se postarali Jiří Valtr
a Pavel Rodr.
Poslední utkání jsme už hráli na svém
hřišti s Hostivicemi. S těmi jsme na
podzim uhráli plichtu 0:0.
... pokračování na str. 11
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... pokračování ze strany 10

Podobný vývoj mělo utkání i v Holubicích. Bohužel naše mužstvo tahalo
v utkání za ten kratší konec a hosté
byli opravdu o stupeň lepší. Ve druhém
poločase vstřelili dvě branky a rozhodli
o svém vítězství. Touto ztrátou jsme
spadli z druhého místa až na pátou
pozici v tabulce.
Na první rok v OP to však bylo slušné
počínání. Podzimní část týmu nevyšla
zrovna podle představ, ale jaro bylo
opravdu až na několik výjimek velmi
dobré. Holubice dokázaly, že umí
předvést kvalitní fotbal a díky své hře
přilákaly i fanoušky, kteří některé jarní
šlágry doslova zaplnili. Změny v kádru
nejsou ještě jasné, nicméně už teď
můžeme říct, že základní kostra týmu
zůstane i pro příští ročník. Na odchodu
je zatím jen útočník Ivan Štofl.
Pro příští sezónu je naplánována jedna
zásadní změna. S týmem se rozloučil trenér Jiří Šarlinger. Na lavičce
Holubic působil dva roky. Po dlouhých
devíti letech se tým pod jeho vedením
dostal opět do Okresního přeboru, kde
letošní ročník zakončil na pátém místě.
Šarlingerova bilance v Holubicích
ze soutěžních utkání je 32 výher, 5
remíz a 15 porážek. Děkujeme za jeho
odvedenou práci a přejeme mnoho
úspěchu v dalším angažmá.
Holubice od nové sezony povede trenér
Roman Slavíček.
Jakub Dvořák
Poděkování
Ten, kdo navštěvoval jarní fotbalová
utkání A týmu Sokola Holubice, si určitě
všimnul novinky: v poločase zde tančily
roztleskávačky, byl to krásný doplněk
fotbalového utkání.
Chtěl bych poděkovat Haně Marešové,
která děvčata vedla a věnovala jim čas.
Poděkování patří také děvčatům:
Sáře Ďuricové, Lucce Jaitnerové,
Nikole Šmerdové, Berenice Janekové,
Karolíně Kodýtkové, Míše Hátlové, Emě
Onderové a Anežce Marešové.
Už se těšíme na jejich vystoupení při
dalších zápasech v nové sezoně.
František Mareš,
předseda TJ Sokol Holubice
Holubice – Hostivice 0:2 (0:0)
Horoměřice – Holubice 6:3 (2:2)
Branky: Valtr Jiří 2x, Rodr
Měchenice – Holubice 4:3 (3:2)
Branky: Vlček 2x, Valtr Jiří

A jak se má holubická
Stará garda?
Holubice i letos reprezentovali starší
hráči. Staří páni (neboli Stará garda)
odehráli na jaře celkem tři utkání
a všechna dokonce i vyhráli.
Jednalo se o utkání s Hostivicemi (5:3),
s Odolenou Vodou (5:4) a to poslední
bylo netradičně sehráno na pražské
Julisce, kde jsme porazili výběr Dukly
6:4. Dříve měla Stará garda v Holubicích nabitý mančaft, jenže v poslední
době se tým sotva schází v počtu
jedenácti hráčů do pole.
Jestli
jste
vysloužilý
fotbalista
v okolí Holubic, nebo jen máte chuť
si každé pondělí zahrát, ozvěte se
a budete v týmu určitě vítán. Kontakty
najdete na webových stránkách:
http://www.tjsokolholubice.websnadno.
cz. v sekci KLUB.

TJ
Sokol
Holubice
děkuje
svým malým roztleskávačkám
za podporu

Informace pro rodiče mladých
fotbalistů - sloučení holubických
a otvovických žáků!
TJ Sokol Holubice a SK Otvovice
se domluvily na spolupráci v oblasti
mládeže. Nově tak vznikne tým
starších žáků, který bude hrát
Okresní přebor okresu Kladno.
V tomto týmu mohou nastupovat děti
narozené v letech 2000 a mladší
(včetně děvčat).
V případě Vašeho zájmu volejte na:
777 977 271 nebo 774 995 825

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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