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Jen blázen by si nechal ujít soutěže o ceny :)
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...A tak Maruška s pláčem vyrazila na
cestu. Šla sněhem, tělo ji záblo, měla
hlad a nikde žádné fialky neviděla.
Najednou došla na louku, kde hořela
vatra. Kolem vatry bylo dvanáct kamenů
a na nich sedělo dvanáct mužů. Každý
muž představoval jeden měsíc v roce.
Na nejvyšším kameni v čele seděl
Leden, který zrovna vládl...
I naše ratolesti vyrazily na cestu za
měsíčky, nevyhnala je však zlá macecha
s Holenou, naopak je doprovázeli jejich
hodní rodiče J. Cesta vedla lesíkem
nad hřištěm, kde na děti čekaly jednotlivé měsíce a různé aktivity. Dítka
plnila úkoly ve školních lavicích, lovila
ryby, pouštěla lodičky, házela koulí po
sněhulákovi, luštila vánoční hádanky…
vše bylo tematicky uzpůsobeno danému
měsíci v roce.
Na naší pohádkové cestě nechyběla ani Maruška, měli jsme rovnou dvě,
rozdávaly účastníkům registrační lístky,
vybíraly dobrovolné vstupné do kasičky
a vypouštěly skupinky na trasu.
Na konci cesty čekalo malé i velké
opečení buřtíku pro doplnění energie.
Zábava pokračovala tancem s kapelou,
soutěžemi o ceny, zpíváním dětských
hitů.
Slunečné počasí konce září akci přálo,
účast byla opět rekordní, fronta zájemců
(až k rybníku) mluvila za vše.
Děkujeme obecnímu úřadu a dobrovolníkům za krásné odpoledne plné
zážitků.
Tak zase příště…
AJ

Vláček nesmí chybět na žádné
diskotéce.

Plnění úkolu na jednom ze
stanovišť.

Hrálo se a zpívalo do pozdního
odpoledne.

Listopad jako vyšitý :).

Obdivuhodné kostýmy vlastní
výroby.
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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,
Ing. Lucie Chorváthová.
USTAVUJÍCÍ zasedání zastupitelstva
se uskuteční 4. 11. 2014 od 18:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ.
Další vydání Našich novin najdete
ve schránce 3. týden v listopadu.
Kontakty:
- tel.: 315 786 086, 605 149 280
- sekretariat@holubicekozinec.cz
- www.holubicekozinec.cz
- adresa: Holubice č.p. 175
252 65 p. Tursko

Blahopřejeme jubilantům
V září oslavili narozeniny:
Čermák Václav, 65 let
Čihák Bohuslav, 65 let
Poláček Karel, 65 let
Součková Anna, 60 let

Výzva
Vážení spoluobčané a přátelé Našich
novin, zapojte se i Vy do tvorby
Vašeho oblíbeného časopisu.
Přivítáme nejen nové spolupracovníky, ale i Vaše návrhy, podněty či
připomínky ke zlepšení stávající
podoby holubického měsíčníku, který
je již řadu let nedílnou, jistě podnětnou a zajímavou součástí života
v naší obci. Kontakt: nase.noviny.
holubice@seznam.cz.
Vaše Redakční rada

Vzpomínáme
Dne 11. listopadu 2014 tomu bude
10 let, co nás navždy opustil Josef
Mašek z Kozince.
Vzpomíná rodina
Veselých z Holubic.

Informace z obce
Vítání občánků
V sobotu 18. října proběhlo v zasedací místnosti OÚ Holubice každoroční
Vítání občánků, kteří se narodili v tomto roce. Na začátku vítání se děti vyfotily
s maminkami a potom se jednotlivě představily. Na našem Vítání občánků nechyběl
ani kulturní program. Děkujeme paní učitelce Holečkové za dětské vystoupení,
paní Jarmile Dalíkové a Zdeňce Zitové za pomoc při organizaci vítání.
Konečně následovalo samotné přivítání. Pěkně podle pořadí - maminky s dětmi
v doprovodu tatínků. Rodiče chodili pokládat své ratolesti do kolébky k focení, mezitím
maminky přebíraly dárky, domovské listy a kytičky, poté následovalo zapsání do kroniky,
na závěr se pořizovaly fotografie pro vzpomínku na tento mimořádný den.
Fotografie z vítání je možné vyzvednout v kanceláři OÚ Holubice za 14 dní.
									

EJ
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Rozhovor měsíce
a jak doufáme, ještě se měnit bude –
s ohledem na pejsky a zvířata obecně
k lepšímu.
Jak se k Vám dostávají psi nejčastěji?
Většinou jde o „vyhozené“ psy, kteří jsou
odchyceni na území našich smluvních
partnerů nebo policií. Občas se objeví
zatoulaný pes, který má svého majitele
a u nás se šťastně shledají. Takových
případů je ale poměrně málo. Víte, že
když psa volá „příroda“ (háravá fena),
cítí to na 5 kilometrů?
Smekněme psímu čenichu... :-) Jak
dlouho u Vás průměrně psi bývají?

Paní Eugenie Sychrovská a pejsek
s přezdívkou „Pan ředitel“

Rozhovor s majitelkou psího
útulku, paní Sychrovskou
Dnešní rozhovor mne zavedl až
do Buštěhradu. Dříve, než povídání
s osobností tohoto vydání Našich
novin začalo, jsem byla seznámena
s bytostí neméně důležitou –
s „panem ředitelem“. Léčil si právě
nohu, na které mu před časem
špatně srostla zlomenina. Se zájmem
sledoval, kdo to přijel a na rozdíl
od jiných ho nejspíše ani nezajímalo, jestli jsem přivezla něco dobrého.
Díval se chytrýma očima a jen jen
promluvit...
Kdyby začali mluvit, to bych nevyšla od
soudu...
Řekla na úvod paní Eugenie Sychrovská, majitelka psího útulku
Na Bouchalce, a myslela tím, že by
své psí chráněnce u soudu hájila.
A že jí prošlo rukama na tisíce psů
s nejrůznějšími osudy...
Začněme od začátku – kdy a jak Váš
útulek vznikl?
Bylo to v roce 1987. To jsme se přestěhovali z Prahy do Buštěhradu. V začátcích
jsem pro své známé hlídala psy, když
někam odjížděli – tak začal Psí hotel.
Později (po revoluci) se vše rozšířilo
a dnes máme útulek s kapacitou cca
120 psů. Začátky byly těžké, obce
nechápaly smysl psích útulků, byla
jiná doba, lidé se chovali ke psům
jinak. Časem se ale vše změnilo

Za rok projde útulkem přes 1000 psů.
Průměrná doba pobytu psa u nás je
4 měsíce. Pak si je většinou někdo
vezme. Nejdéle u nás byla jedna fena
3 roky. To byl zvláštní případ – původní
majitelé ji trénovali na psí zápasy, byla
bojovná a nesnášenlivá. Postupem
času ale zjistila, že jsou na světě i dobří
lidé, zklidnila se, zvykla si a získala tak
šanci na nový lepší život.
A jaké rasy u Vás máte nejčastěji?
Samozřejmě nejrůznější křížence, ale
objeví se zde i čistokrevní. Smutné je,
když se k nám dostávají pejsci z takzvaných množíren. To jsou psi, kteří jsou
vyloženě „množeni“ pro zisk, v malých
kotcích, bez pohlazení či dotyků, často
jsou neduživí, nemocní...
Jak si mohou u Vás lidé pejska
vybrat?
Mají dvě možnosti – buď se podívat
na internet (www.psiutulekbouchalka.
cz) nebo na aktuálnější Facebook - Psí
útulek Bouchalka), anebo k nám rovnou
přijet. Každému poradíme, podle jeho
možností a potřeb vytipujeme pár
pejsků, které si může prohlédnout,
některého vzít i na procházku, a když to
bude ten pravý, odvézt si jej.
Je možné se u nás rozhodovat třeba
půl dne (návštěvy jsou možné denně
od 10.00 do 15.00 hodin) a vidět
všechny pejsky (na rozdíl od jiných
zařízení) nebo k nám jezdit i opakovaně.
Na procházku můžete vzít některého
z našich svěřenců i Vy, budete-li chtít.
Myslím, že pokud se mi podaří mým
dětem vysvětlit, že návštěva útulku
neznamená, že si nějakého pejska
odvezeme, rádi přijedeme. :-)
Budete vítáni :-). Pejsci jsou také rádi
za každou dobrůtku, ale i za staré
deky nebo psí žrádlo. Všem pomůže,

3
když pejsky někdo vezme venčit – tedy
na procházku.
Nelze se nezeptat - jak se Vám daří
zajišťovat jistě finančně náročný
provoz útulku?
Hlavním zdrojem financí jsou paušální
smlouvy s obcemi a městy. Města si
většinou pronajímají určitý počet kotců.
Některé obce s námi spolupracují
i bez smlouvy formou jednorázových
odchytových akcí, které ovšem musí
projít souhlasem starosty.
K tomu musím na tomto místě vyjádřit velký dík všem sponzorům
a dárcům, kteří přispívají měsíčně třeba stokorunu, aby pejskům
spoň nějak pomohli, a také těm, kteří
do útulku občas zajedou a pejskům
něco přivezou.
V některých případech organizujeme sbírku na jednoho konkrétního
psa. Z nedávné doby si možná budete
pamatovat hodně medializovaný případ
jednoho týraného psa – náklady spojené
s jeho léčbou k dnešnímu dni dosahují
53.000,- Kč a to ještě léčení není
u konce. To bychom bez dárců nezvládli
– moc děkujeme.
Co je na Vaší práci nejtěžší?
Když to vezmu z druhé strany,
to nejmenší je udržovat psy v čistotě.
Občas je smutné, když odchází některý
pes, který nám (zaměstnancům útulku)
nějak více přirostl k srdci - to dojde
kolikrát i na slzy...
Ale nejzodpovědnější ze všeho je
nutné vyřizování kolem provozu útulku jednání s úřady, s veterinou, vyřizování
smluv a podobně. A pak někteří lidé...
Jak to myslíte?
Asi si dovedete představit, kdo nám
sem pejsky dává nebo kdo všechno by
si je třeba chtěl vzít...
Setkáváme se s arogancí, nezodpovědností i agresí. Naštěstí umíme říkat NE
a člověku, kterému bychom se obávali
psa svěřit, jej prostě nedáme.
Na recepci útulku jsou vyvěšeny
podmínky psí „adopce“, které obsahují věk nad 18 let, české občanství
(nebo ručitele), platbu a informaci
o tom, že v případě potřeby útulek
může požadovat povolení k adopci
pro daného člověka od městského či
obecního úřadu.

... pokračování na str. 4
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... pokračování ze strany 3

Hájíme tím samozřejmě naše svěřence,
aby si je nebrali například cizinci, kteří
jsou zde třeba služebně na určitou, byť
delší dobu, ale pak se vracejí domů a
psa chtějí vrátit do útulku. Co se týče
platby, liší se dle očkování, čipu, věku,
maximálně činí 1.000,- Kč za pejska.
Povolení k adopci vyžadujeme od lidí,
u kterých je zjevné, že by u nich pes
nemusel být v bezpečí, že by o něj
nemuselo být postaráno nebo by mohl
vzniknout nějaký problém.

místního nebo přespolního a podle toho
buď lze informovat majitele, nebo zařídit
odchyt psa a odvoz k nám.
Co byste chtěla vzkázat čtenářům
holubických Našich novin?
Aby nebyli lhostejní a byli zodpovědní.
Myslím samozřejmě především vůči
psům, ale lze to chápat i obecněji...

Co mají lidé správně dělat, pokud se
setkají se zatoulaným psem?
Hlavně zachovat klid, jakoby si ho
nevšímat, nedráždit a zavolat na policii
(nejlépe obecní nebo městskou) nebo
na obecní úřad. Obec si vede evidenci
„svých“ psů, z níž lze zjistit, jde-li o psa

A na závěr – co byste si přála od pomyslné zlaté rybky, kdybyste měla tu
možnost?
Vyhrát v nějaké loterii 1. cenu. Koupila
bych další pozemky, zvětšila bych
útulek, vybudovala v něm vlastní veterinární nemocnici a zřídila právnickou
kancelář se dvěma/třemi právníky,
aby zvířata měla profesionální zastání
před úřady a soudy s lidmi, kteří jsou
schopni jim ubližovat.
Držíme moc pěsti, aby se Vaše přání vyplnilo. Všem Vašim svěřencům
přejeme hodně zdraví, radosti, co
nejdříve hodné nové páníčky a šťastný psí život. :-)
Děkuji za rozhovor.

HM

Dne 30. 9. 2014 se uskutečnilo veřejné zasedání obecního zastupitelstva.

Zastupitelstvo obce schválilo:
1. výjimku z regulativu z ustanovení přílohy č. 1 ZVO Holubice č. 1/2003 panu Brožkovi. Výjimka spočívá v tom, že na poz.
č. 244/1 k. ú. Holubice bude povolena stavba samostatně stojící garáže.
2. na základě doporučení finančního výboru rozpočtovou změnu č. 3/2014
3. na základě doporučení finančního výboru rozpočtovou změnu č. 4/2014
4. vyhlášení záměru o prodeji části obecního pozemku p. č. 500/52 k.ú. Kozinec. Cena bude stanovena dle znaleckého
posudku.
5. vyhlášení záměru o prodeji části obecního pozemku p. č. 569 k. ú. Holubice. Cena bude stanovena dle znaleckého
posudku.
6. uzavření kupní smlouvy s panem J. Skálou, paní I. Skálovou a paní J. Šoltésovou. Předmětem kupní smlouvy je
odprodej obci poz. č. 728 k. ú. Kozinec o výměře 40m2 z důvodu vybudování bezbariérového chodníku. Cena bude ve výši
12.000,- Kč.
7. zamítavé stanovisko k žádosti o vyjmutí pozemku parc. č. 423 (dříve 82/3 a 78/1) k. ú. Holubice z půdního fondu ke
stavebním účelům. Vyjmutí je v rozporu s ÚPO podle OZV Č. 1/2003
8. uzavření smlouvy o zřízení VB – služebnosti č. IV- 12 -6011653/1 Kozinec p. č. 556/1 se společností ČEZ Distribuce, a. s.
9. uzavření smlouvy o zřízení VB – služebnosti č. IE- 12 -6003118/001 p. č. 46, 51, 251, 349, 351, 378/1, 65/22, 68/2, 68/3,
350, a 379/2 v k. ú. Holubice se spol. ČEZ Distribuce, a. s.
10. uzavření smlouvy o zřízení VB – služebnosti č. IV – 12 – 6000955 p. č. 500/52, 513/16, 514/1, 610/1, 610/12, 644/19,
645/77, 645/119, a 645/120 k. ú. Kozinec se společností ČEZ Distribuce a. s.
11. uzavření smlouvy o zřízení VB – služebnosti č. IE – 12 – 6001388 p. č. 64/181 k. ú. Holubice se společností ČEZ Distribuce a. s.
12. v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy až do výše 11.664.323,90,Kč a schvaluje vyčlenění částky odpovídající spolufinancování projektu „Rekonstrukce místní komunikace – Holubice“
reg. č. CZ 1.15/1.1.00/85.01969.
13. Zadání výběrového řízení na projekt „Rekonstrukce místní komunikace – Holubice“

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) prodloužení platnosti územního rozhodnutí vydaného městem Kralupy nad Vltavou č. j. MUKV20548/2011 do 31. 12.
2018 stavby „Obchvat Kralupy nad Vltavou včetně mostu, jako součást aglomeračního okruhu, I. Etapa“

Informace z obce
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Výsledky 1. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR

číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kandidát
příjmení, jméno, tituly

Kasal Karel
CARVAN Rudolf Bc.
LANDA Jiří MUDr.
CHALOUPKA Otto
HAUSMANN Josef RNDr. CSc.
KOHOUTOVÁ Lenka
VOJTOVÁ Michaela Ing.
STEHLÍK Radek MgA.
ŠRÁMKOVÁ Jana Mgr.
DIENSTBIER Jiří Mgr.

Volební Navrhující Politická
strana
strana
příslušnost

SD-SN
KSČM
ANO 2011
Republika
ND
ODS
TOP+STA
ANEO
KAN
ČSSD

SD-SN
KSČM
ANO 2011
Republika
ND
ODS
TOP 09
ANEO
KAN
ČSSD

Počty hlasů
% hlasů
Los
1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo 1. kolo

BEZPP
BEZPP
ANO 2011
Republika
BEZPP
ODS
BEZPP
BEZPP
BEZPP
ČSSD

1534
4219
5738
965
671
3005
7220
639
2738
11806

X
X
X
X
X
X
0
X
X
0

3,98
10,94
14,89
2,5
1,74
7,79
18,73
1,65
7,1
30,63

Výsledky 1. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR
Výsledky 2. kola voleb do senátu parlamentu ČR

DIENSTBIER Jiří Mgr.
ŠRÁMKOVÁ Jana Mgr.
2738
Volební
STEHLÍK Radek
MgA. Navrhující
639 Politická
strana
strana
příslušnost
VOJTOVÁ
příjmení, jméno,
tituly Michaela Ing.
KOHOUTOVÁ Lenka
3005
Kasal Karel
SD-SN
SD-SN
BEZPP
HAUSMANN Josef RNDr. CSc.
671
CARVAN Rudolf Bc.
KSČM
KSČM
BEZPP
CHALOUPKA Otto
965 ANO 2011
LANDA Jiří MUDr.
ANO 2011 ANO 2011
LANDA Republika
Jiří MUDr. Republika Republika
CHALOUPKA Otto
Rudolf
HAUSMANN Josef RNDr.CARVAN
CSc.
ND Bc.
ND
BEZPP
Kasal
1534
KOHOUTOVÁ Lenka
ODSKarel
ODS
ODS
Kandidát

číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

VOJTOVÁ Michaela Ing.
STEHLÍK Radek MgA.
ŠRÁMKOVÁ Jana Mgr.
DIENSTBIER Jiří Mgr.
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ANEO
KAN
ČSSD

0TOP 09 2000BEZPP
ANEO
KAN
ČSSD

BEZPP
BEZPP
ČSSD

Počty hlasů

-

11806

% hlasů

72201. kolo
2. kolo

1. kolo

X
X
X
X
X
X
0
X
X
0

Los

2. kolo

1. kolo

1 534
X
3,98
X
4 219
X
10,94
X
5 738
X
14,89
X
5738
965
X
2,5
X
4219
671
X
1,74
X
3 005
X
7,79
X
4000 7 2206000 7 6338000 18,731000044,59 12000
639
X
1,65
X
2 738 PočetXhlasů
7,1
X
11 806
9 485
30,63
55,4

-

2. kolo

14000 -

Výsledky voleb do zastupitelstava obce Holubice 2014
Kandidátní listina

Kandidát

Hlasy
Polit.
Navrhující
příslušn
strana
věk
abs.
v%
ost

Pořadí

číslo

název

poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly

1
1
1
1
1
1
1
1

Šance pro obec
Šance pro obec
Šance pro obec
Šance pro obec
Šance pro obec
Šance pro obec
Šance pro obec
Šance pro obec

1
2
3
4
5
6
7
8

Ježková Eva Bc.
Satrapa Petr
Miller Jan Ing.
Šrámek Ondřej
Šedivá Markéta
Dubský Daniel Ing.
Pilecká Markéta
Bittnerová Věra

43
47
51
40
43
35
43
63

NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

324
278
310
281
277
282
302
284

12,36
10,6
11,82
10,72
10,56
10,75
11,52
10,83

1
2
3
4
5
6
7
8

1

Šance pro obec

9

Chorváthová Lucie Ing.

33

NK

BEZPP

283

10,79

9

zvolení

283

Bittnerová Věra

284
302

Pilecká Markéta

282

Dubský Daniel Ing.

277

Šedivá Markéta

281

Šrámek Ondřej

310

Miller Jan Ing.

278

Satrapa Petr

324

Ježková Eva Bc.
240

260

280

300

Počet hlasů

320

Vážení spoluobčané,
nechci, aby to vyznělo jako povinná
fráze, ale přesto musím velmi poděkovat za hojnou účast ve volbách, i když
jsme předem všichni věděli, že letošní
komunální volby budou postrádat jisté
napětí.
Touto cestou mi dovolte poděkovat
za nás občany dobrovolně odstupujícímu zastupiteli - panu Jaroslavu
Doubkovi. Smysluplně a zodpovědně
zastával svou pozici zastupitele, i když
ruku na srdce, někdy to nebylo vůbec
jednoduché. Děkujeme a přejeme
hlavně zdraví a odpočinek v zaslouženém důchodovém věku .
Pana Doubka nahradí paní Lucie
Chorváthová, rozhovor s ní poskytneme
v nejbližším čísle NN.
Čeká nás opět období plné práce.
V předešlých letech jsme Vám občanům
dokázali, že práce
ZO má smysl
a realizujeme projekty dle důležitosti
a potřeby nás občanů. Vaše důvěra nás
opět vybízí do obrovské zodpovědnosti
a jsme za to velice rádi.
Děkujeme.
Eva Ježková

Změna ve vedení
mateřské školy
Krátce po svém nástupu do funkce se
nová ředitelka Mateřské školy Holubice
Zuzana Kubová rozhodla podat rezignaci, a to ke konci října.
Vzhledem k této neočekávané situaci
zastupitelstvo obce pověřilo starostku
požádat Českou
školní inspekci o vyjádření, zda je
možné v tomto případě nevypisovat
nové výběrové řízení a přímo oslovit
druhou uchazečku v pořadí (z nedávného konkurzu).

Výsledky hlasování v obci Holubice
Chorváthová Lucie Ing.

Poděkování spoluobčanům

340

Pokud tento postup nebude možný,
anebo druhá z uchazeček již nebude
mít o funkci zájem, bude vypsáno nové
výběrové řízení.
O dalším vývoji situace kolem vedení
školky budeme informovat v příštím
čísle Našich novin.
Zastupitelstvo obce
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Kulturní dění v obci
Kalendář Prahy-západ
na rok 2015

HRAVÁ VÝTVARKA
Pro děti od 2,5 let.
V úterý nebo ve čtvrtek od 9.30 hod. do 11.00 hod.
V KD Holubice.

Od 1. 10. 2014 budou v prodeji
kalendáře na rok 2015, v nichž
najdete fotky vesnic Prahy-západ
(včetně Holubic).
Kalendáře můžete zakoupit na
OÚ Holubice nebo v holubické
prodejně smíšeného zboží (u p.
Helebrantové).
Cena kalendáře 55,- Kč

Přijďte se kdykoliv v úterý na nás podívat,
první hodina je pro Vás ZDARMA!
Cena 1. pololetí/15 setkání/1.300,- Kč včetně materiálu.
Cena bude upravena dle Vašeho nástupu mezi nás.
Kontakt: marianakojsova@yahoo.com, 604 742 486

Setkání důchodců se bude konat
24. 11. 2014 od 16:00 hod.
v budově obecního úřadu.
Těšit se můžete na hudební doprovod v podání pana Hovorky,
na návštěvu imitátora V. Faltuse s kouzelníkem
a
drobné občerstvení.

Bazárek

Večerní tvoření nejen pro maminky
Přijďte si vytvořit věnec na dveře, podzimní dekoraci do květináče nebo
kukuřičnou vázu z přírodních materiálů jako výzdobu pro Váš domov,
pro Vaši radost nebo jako dárek.
Kde: Kulturní dům Holubice
Kdy: v pátek 31. října, od 19.00 hod.
Cena včetně materiálu: 295,- Kč
Materiál: přírodniny, dekorace, vše potřebné k práci (pomoc lektora)
Prosím o rezervaci místa na tel. č. 604 742 486 nebo
marianakojsova@yahoo.com

V sobotu 20. 9. 2014 se konal Bazárek
podzimního a zimního oblečení a
vybavení pro děti. Jako obvykle Kulturní
dům v Holubicích praskal ve švech
a před 9. hodinou se před dveřmi klikatil
pěkně dlouhý had maminek, babiček
a dalších koupěchtivých. První dvě
hodiny měli všichni napilno, jak prodávající, tak nakupující - ti se snažili
"urvat" to nejlepší, a že bylo z čeho
vybírat, prodávající se zase snažily,
co jim síly stačily, aby fronta před
"pokladnou" utíkala pokud možno co
nejrychleji. Věříme, že si všichni užili
pohodový den a sehnali, co potřebovali. Jenom bychom chtěli pro příště
poprosit, aby se každý snažil chovat
k věcem jako v obchodě a ne na smetišti
- je nefér vůči prodávajícím, pokud se
jejich věci "rozhrabou" a rozházejí po
celém "kulturáku".
Děkujeme moc všem, kteří přišli, i těm,
kteří pomáhali s bazárkem, a také paní
starostce Evě Ježkové za poskytnutí
prostor. Příští bazárek bude zase na
jaře a už teď se těšíme!
Lucie Benešová

Ze školních lavic
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Lyžařský zájezd
Základní škola by ráda uspořádala
v termínu jarních prázdnin (od 7. 3.
do 14. 3. 2015) lyžařský zájezd
do rakouských Alp ve spolupráci
s „Jekou“ (www.jekacs.cz). Zájezd
je myšlen přednostně pro děti s
rodiči, menší počet starších dětí
(9 let a více) bez doprovodu, ne
lyžařských začátečníků, je také možný
- s příplatkem - pro pedagogický
doprovod. Samozřejmě jsou vítáni
také jednotliví milovníci lyžování.
Cena pobytu s celodenní stravou
a dopravou autobusem je 6.290,- Kč.
Cena pobytu s celodenní stravou
a dopravou autobusem včetně
6denního skipasu je pro studenty
od 6 do 19 let 9.510,- Kč. Ceník
skipasů pro starší účastníky je
k dispozici na www.zstursko.cz.
Zájezd se může uskutečnit při naplnění
kapacity 28 účastníků. Do 17. 11. musí
být uhrazena záloha 1.000,- Kč.
To je také termín, ke kterému se definitivně rozhodne o konání/nekonání
zájezdu. Pro případné další informace
volejte 724 840 861.
Mgr. Vít Šolle, ředitel školy

Martinské posvícení
11. listopadu
V úterý 11. 11. 2014 pořádá základní
škola lampionový průvod.
I letos naši žáci připravují vystoupení.
Sraz je v 17:00 hodin u školy v Tursku.
Chystáme tradiční martinské pohoštění,
opět v Green clubu.
Přijďte, těšíme se na Vás.

Schladming, Dachstein
Toto českými lyžaři značně oblíbené top středisko se nachází ve spolkové zemi
Steiermark (Štýrsko) v pohoří Dachstein Tauern (Taury) a patří do oblasti Ski
Amadé. Téměř 200 km vždy precizně připravených sjezdovek je super moderně
zasněžováno až do pozdního jara.
O to, abyste nikdy nemuseli čekat ve frontě se stará více než 100 lanovek. Letošní
žhavou novinkou je například zcela nová osmisedačka Miterhaus až na vrchol
Planai (1894 m) a taktéž zbrusu nová čtyřsedačka na Reiteralm (1860 m). Skipas
Amadé zahrnující další oblasti Vám otevře neuvěřitelných 860 km sjezdových
tratí.
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FrantiCzech

Pouť ke kapli Svatého archanděla Michaela v Kozinci
V sobotu 4. 10. 2014 od 14:00 pořádal
spolek FrantiCzech ve spolupráci se
Sborem dobrovolných hasičů v Kozinci
a římskokatolickou církví pouť ke kapli
Svatého archanděla Michaela v Kozinci.
Poutníci se sešli u holubické rotundy
Narození Panny Marie, kde je přivítal
páter František Masařík.
Spolu pak putovali až ke kapli Svatého
archanděla Michaela v Kozinci, kde
páter Masařík sloužil mši svatou
věnovanou andělům v nás a kolem
nás. Mše svatá zazněla v kapličce
poprvé po více než 50 letech. Následoval koncert dobové kytary a kovového
bubnu (nástroj podobný „U.F.O.“) paní
Milady Karez, kde zazněly skladby
Johanna Sebastiana Bacha, Adama
Václava Michny z Otradovic a Vietorisův kodex. Jako hosté zazpívaly Krásné
zpěvačky písně a posvátné balady ze
sbírky Moravských národních písní
Františka Sušila. V průběhu pouti měly
děti příležitost vyrobit si v doprovodných
dílnách bižuterii, textilní tisk a ozdobit
keramiku. Všichni se pak mohli občerstvit v polní kuchyni gulášovou polévkou,
čajem, koláčem nebo si zakoupit místní
mléčné produkty.
Na dobu pouti byly do kapličky Arcibiskupstvím pražským zcela mimořádně
zapůjčeny originální barokní sochy
archanděla Michaela a 4 andělíčků, které tvořily součást původního
vybavení kapličky. Sochy byly umístěny
do výklenků v kapli a moc jim to tam
slušelo. Téměř 20 let se soudilo, že jsou
sochy ztraceny, protože byly odvezeny
v 90. letech minulého století, aby byly
uchráněny před krádeží. Krádeži tehdy
zřejmě neuniklo ostatní vybavení kaple:
zmizely svaté obrazy, zrcadlové svícny
a kovové vybavení.
Zapůjčené sochy se po pouti vrátily do
klimatizovaného depozitáře a zřejmě
nebudou moci být zapůjčeny víckrát,
protože jsou ve špatném stavu vyžadujícím restaurování. Zapůjčování, převozy
a změna klimatu by je nenávratně
poškodily.
Předběžně plánujeme, že tato pouť
nebude poslední a že vždy na podzim,
první sobotu po 29. září, po svátku
Michala, patrona kapličky, budeme
pořádat pouť i v dalších letech.
Záměrem je oživit kapličku a pomoci
shromáždit prostředky na zaplacení
restaurátorských prací na sochu Boha
Otce, která má stát nad vchodem kaple
(asi 12.000,- Kč) a na rekonstrukci

střechy (asi 400.000,- Kč), kterou zatéká
do stropní fresky, kterou to poškozuje.
Všem, kdo se na zajištění pouti podíleli,
zejména Arcibiskupství pražskému,
farmě Miller, Márovým, OÚ Holubice,

OÚ Tursko, SDH Kozinec, římskokatolické farnosti Kralupy nad Labem,
p. Fojtíkovi, p. Kadlecovi a p. Veselému
jménem spolku FrantiCzech děkujeme.
http://franticzech.unas.cz

Víkend 24.-27. 10. 2014
s francouzskými přáteli
V pátek 24. 10. 2014 nás na víkend
přijedou navštívit známí a přátelé
z našich družebních francouzských
obcí Amponville, Burcy, Gercheville,
Fromont a Rumont. Tento rok jsme
pro ně připravili převážně kulturní
program, navštíví mimo jiné zámek
Nelahozeves a historickou Prahu
s průvodkyní - paní Čenkovou.
Děkujeme všem, kdo se poskytnutím
ubytování pro všech 54 účastníků
francouzského zájezdu této přátelské výměny účastní. Akci pořádanou
spolkem
FrantiCzech
podporují
obce Holubice, Kozinec a Tursko.
Paní starostce a panu starostovi za
podporu děkujeme.

Fotbal
Jak se daří holubickému
fotbalu?
A tým od posledního vydání Našich
novin absolvoval 5 utkání.
V sobotu 20. září jsme v Chotči sahali
po bodu, ale nakonec jsme vyšli
naprázdno – Choteč nás porazila
těsně 3:2. Za zmínku stojí, že v tomto
utkání se po delší době strefil do brány
Jaroslav Valtr po ukázkové spolupráci
„V+V“ (dvou Valtrů - Jiřího a Jaroslava).
O týden později jsme hostili Dobříč
a byl to zápas spálených šancí.
I když jsme měli utkání ve svých rukou,
prohráli jsme 2:3. Kdyby Holubice
proměnily alespoň polovinu svých
gólových příležitostí, tak by hosté
neměli šanci. Bohužel na „kdyby“ se
ve fotbale nehraje, a proto náš tým
utrpěl čtvrtou porážku v sezoně.
4. října jsme zavítali do Vestce. Čekal
nás těžký soupeř, lídr tabulky, a zázrak
se nekonal – Vestec nás porazil
vysoko 7:3. Ve druhém poločase to
pro nás chvilku vypadalo nadějně, když
se nám podařilo snížit na 4:3 a hosté
těžko nesli naši třetí branku. Ale kapitán
vesteckých, bývalý ligový fotbalista
Jiří Novotný své mužstvo srovnal tak,
že nám postupně dalo další 3 branky
a bylo rozhodnuto.
Další sobotu jsme opět hráli na hřišti
soupeře, a to v Měchenicích. A povedlo

se – konečně jsme dokázali získat body
na hřišti soupeře. Vyhráli jsme rozdílem
tří branek a k dobrému výkonu jsme
navíc přidali udrženou nulu. Zápas
skončil 0:3. Za zmínku stojí krásný
gól Jirky Valtra zpoza velkého vápna –
domácího brankáře překonal chytrým
obloučkem a s pomocí brankové
konstrukce.
V sobotu 18. 10. k nám přijely Hostivice.
Utkání probíhalo za pěkného slunečného počasí a se slušnou diváckou
kulisou. Co je hlavní, podařilo se nám
zvítězit 2:0 a připsat si tak další 3 cenné
body. Aktuálně máme bodů celkem
12 a v tabulce jsme na 8. místě.
Jakub Dvořák, HM
Přehled výsledků A týmu:
Choteč - Holubice 3:2 (1:1)
Branky: Valtr Jaroslav, Valtr Jiří
Holubice - Dobříč 2:3 (1:2)
Branky: Valtr Jiří z pen., Židoň
Vestec – Holubice 7:3 (4:2)
Branky: 2x Valtr Jiří, Prilepskiy
Měchenice - Holubice 0:3 (0:2)
Branky: Prilepskiy, Valtr Jiří, Židoň
Holubice – Hostivice 2:0 (2:0)
Branky: Valtr Jiří, Prilepskiy
Další utkání A týmu:
10. kolo
25. 10. Psáry – Holubice od 14.30

9
11. kolo
1 .11. Holubice – Libčice od 14.00
12. kolo
8. 11. Úhonice – Holubice od 14.00
13. kolo
15. 11. Holubice – Dobřichovice od
13.30
A co naše fotbalové mládí?
Výsledky starších žáků:
5. kolo VÝHRA U SOUPEŘE (20. 9.)
Zichovec – Holubice-Otvovice 2:3 (1:1)
Naše branky: 2x Sedlář Jakub, Biskup
Petr
6. kolo (27. 9.)
Holubice-Otvovice – Švermov-Vinařice 1:5 (1:1)
Naše branka: Sedlář Jakub
7. kolo (4. 10.)
Zlonice – Holubice-Otvovice		
6:2 (2:1)
Naše branky: Sedlář Jakub, Pokorná
Markéta
8. kolo – BOD DOBRÝ (11. 10.)
Holubice-Otvovice – Hrdlív 2:2 (0:0)
Naše branky: 2x Sedlář Jakub
Dohrávka 1. kola (15. 10.)
Holubice-Otvovice – Olovnice 3:11
9. kolo (19. 10.)
Stochov – Holubice-Otvovice 12:3
HM

SDH KOZINEC POŘÁDÁ

HALLOWEENSKÝ REJ STRAŠIDEL
Kdy: 1. 11. 2014 od 16:30
Kde: u rybníčku Šatlava na horním plácku za hasičárnou
Program:
• zábavné soutěže pro děti i dospělé, dlabání dýní - soutěž o nejhezčí vydlabanou dýni
• Halloweenský rej masek - soutěž o 3 nejhezčí halloweenská strašidla, vypouštění dušiček
Občerstvení zajištěno
• pití - alko, nealko, svařák ... pro děti zdarma čaj kolik vypijí
• jídlo - grilované buřty, párek v rohlíku, halloweenské buchty .... pro děti zdarma sušenka
Přijďte s námi strávit příjemný podvečer při boulení halloweenskou dýní, procházkou po strašidelném hřbitově
nebo prostě jen tak prožít s námi podvečerní strašidlení.
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Kozinec Stodolas / Řádková inzerce

Kozinec Stodolas
Po delší době bych Vás chtěl seznámit
s děním v místním šipkovém klubu
Kozinec Stodolas.
V loňské sezóně 2013/2014 se nám
podařilo umístit v námi hrané soutěži
(C lize) na pěkném druhém místě, a tím
pádem také postoupit do třetí nejvyšší
ligy v elektronických šipkách, jaká se
hraje na území České republiky.
Sezónu 2014/2015 pro oblast Praha
a Středočeský kraj hrajeme B ligu
ZÁPAD. Naším hracím místem se stal
hostinec na hřišti místního Sokola
a domácí zápasy budeme hrát odpovídající neděli od 18:00 hod. Kdo by měl
zájem vidět, jak takový zápas v elektronických šipkách vypadá, přijďte se
podívat.
Novou sezónu jsme zahájili v této
sestavě: Radek Helebrant, Jiří Jindřich,
Vladimír Kanta, Jaroslav Korbel, Ludmila
Linhartová, Roman Matoušek, Jaroslav
Novák, Luboš Nykl (vedoucí družstva)
a Luboš Růna (předseda klubu).
Naše první kolo jsme odehráli 7. 9.
na domácí půdě týmu 1. Pralesní
Praha, který minulou sezónu spadl
z vyšší ligy. Jako tým jsme měli obavy,
jak obstojíme, ale nakonec si myslím,
že jsme to odehráli se ctí. Po první části
(osm zápasů, kdy hraje každý s každým
na dva vítězné legy hry 501 Double
Out) jsme drželi nadějný výsledek 5:3
pro domácí. Bohužel následující čtyřhry
(hry týmů 501DO a Cricket) nám vůbec
nevyšly (7:3) a po dalších čtyřech
zápasech jednotlivců bylo již jasné,
kdo se stane vítězem. V tu chvíli jsme
prohrávali již 10:4. Do konce celého
kola jsme pak uhráli ještě dva body
a nakonec prohráli 12:6 na zápasy
a 27:16 na legy.
První domácí kolo hrané 14. 9. s týmem
Podlesáci Králův Dvůr B mělo stejný
průběh jako to předcházející. Po prvních
osmi zápasech nadějný výsledek 5:3
pro hosty, po čtyřhrách 7:3, a po následujících čtyřech zápasech 10:4. Konečný
výsledek zvěstoval naši prohru 12:6
na zápasy a 27:17 na legy. I přes prohru
musím vyzdvihnout dva hráče, Jardu
Korbela za přispění třemi body a Ludmilu
Linhartovou za bojovnost a nakonec její
první a doufám, že ne poslední vítězství
v zápase B ligy. Tento zápas nám přinesl
mnoho poučného, neboť jsme zjistili, že
bez zavření legu doublem se vyhrávat
nedá. Proto budeme muset na zavírání
trochu zapracovat, a teď nemám
na mysli zavírání hospody, které nám
zatím jde o poznání lépe.

Třetí kolo jsme odehráli 28. 9. na hřišti
jednoho z favoritů soutěže Máchalové XXL Kladno. Na zápas jsme, díky
nemocem a pracovnímu vytížení
některých členů družstva, odjeli v ne
úplně nejsilnější sestavě. Naše předzápasové prognózy byly velmi realistické
a my se obávali potupného „kanára“.
Kanára jsme si nakonec neodvezli.
První bod jsme sice uhráli až za stavu
10:0, ale pro naše hráče to bylo jako
bychom vyhráli celé kolo. Nakonec jsme
vyhráli ještě jednou a to se podle našich
předpovědí rovnalo zázraku. Konečný
výsledek byl nakonec 16:2 na zápasy
a 33:11 legy pro Máchaly. Nejvíce nás
na tomto kole může mrzet pouze to,
že jsme nedokázali vyhrát některý
ze sedmi zápasů, které jsme prohráli
2:1 na legy. Tyto vyrovnané zápasy nám
opět ukázaly naši slabinu - zavírání.
Čtvrté kolo se hrálo v neděli 5. 10.
na naší domácí půdě s mužstvem
Nervous Praha. Do zápasu jsme
nastupovali v poněkud pozměněné
a velmi oslabené sestavě, kdy se čtyři
hráči „základní“ sestavy z různých
důvodů nemohli účastnit. I přes tento
handicap se zúčastnění hráči úkolu
chopili bez bázně a hany. Bohužel
nerozehranost a zodpovědnost se
na některých hráčích projevila, nakonec
naše mužstvo odešlo poraženo 14:4
na zápasy, 30:12 na legy. Vyzdvihl bych
výkon Radka Helebranta, který ze dvou
zápasů jednotlivců, ke kterým nastoupil,
dva vyhrál.
Zatím poslední kolo jsme odehráli
12. 10. v Praze s Helou&Wen. V sestavě
se sice objevili dva navrátilci, bohužel
do optimální sestavy to mělo daleko
a na konečném výsledku se to projevilo.
I přes snahu a poměrně velkou vyrovnanost jednotlivých zápasů jsme nakonec
prohráli 13:5 (28:16 na legy). Jednou
z mála pozitivních věcí na tomto kole
bylo, že se nám konečně podařilo vyhrát
jednu ze čtyřher - hru týmů 501DO.
Našimi nejbližšími zápasy jsou:
26. 10. Máchalové XXL Kladno B:
Kozinec Stodolas
2. 11. Kozinec Stodolas : Panapr Praha
9. 11. Mirage Sobín : Kozinec Stodolas
Je jasné, že jako nováček ligy této
úrovně nemůžeme mít přehnané cíle,
ale i tak si některé vytyčit můžeme.
Především, abychom se přes prohry
přenesli s grácií, z každého zápasu si
odnesli zkušenosti, které pak zužitkujeme v zápasech následujících, a hlavně,
abychom si nepokazili pozitivní náladu
v týmu.

V životě jsou bezpochyby důležitější
věci než to, jestli jsme prohráli nebo
vyhráli zápas. Tak nám všem držte
palce, aby nás hra i nadále bavila a ať
nám to, jak se mezi šipkaři říká, lítá.
Luboš Nykl

Řádková inzerce
Hlídání dětí - nabízím
Nabízím hlídání Vašeho dítěte od 2
do 5 let v domácím prostředí (v bytě
se zahradou).
Jsem učitelka mateřské školy, nyní
na mateřské dovolené s 2,5letým
chlapečkem.
Holubi háj – tel.: 736 620 483.
Hlídání dětí - poptávám
Hledáme hodnou, flexibilní paní,
nekuřačku ve věku 45-60 let
na hlídání 19měsíčního chlapečka
a na občasnou výpomoc v domácnosti (úklid dle domluvy) minimálně
3-4x týdně na 4-6 hodin. Spolehlivost, pečlivost, dobrý vztah k dětem
podmínkou. ŘP výhodou. Schopnost
sžít se s rodinou, zodpovědnost.
Pouze dlouhodobě. Vaše CV s fotem
a doporučení zasílejte na e-mail:
paninahlidani1@seznam.cz
nebo
mne kontaktujte formou SMS na tel.
774 095 048, nevolat.
Paní na úklid - poptávám
Hledám spolehlivou a pečlivou paní
na úklid. 1x za 14 dní - 3 hodiny.
Sms zprávu na tel.: 777259752,
zavolám zpět. Děkuji.

HLÍDÁNÍ DĚTÍ

Hlídání dětí v malém kolektivu,
zábavný režim v útulném pohádkovém
prostředí na Praze 6.
Zázemí je uzpůsobeno všem dětským
potřebám a k dispozici je i zahrada
ve vnitrobloku domu.
Předškolní výchovný a vzdělávací
program. Rozvíjení dětské tvořivosti
a samostatnosti.
Pohybové, hudební a výtvarné aktivity.
Individuální přístup ke každému dítěti.
Stravování - svačinky, oběd a pitný
režim.
Nabídka hlídání: denní, noční +
víkendy.
„Zde se děti nenudí, ale stále se radují“
Cena od 40,- / hod.
Domluvte si návštěvu: 776 734 880,
ptacatka@email.cz

Komerční inzerce

PRVNÍ HOLUBICKÝ BAZAR OBLEČENÍ PRO DOSPĚLÉ

NĚCO ZA NĚCO
ANEB DNESKA MOJE, ZÍTRA TVÉ
Prodejte nebo vyměňte oblečení s ostatními a udělejte si v šatníku místo pro nové kousky.
Snad každý doma najde nějakou věc, kterou už nebude potřebovat, proto přijďte vyměnit, nakoupit,
prodat nebo darovat oblečení či doplněk, který už neunosíte. Přinést můžete veškeré (nošené
i nenošené) oblečení, obuv, galanterii, bižuterii a doplňky (např. kabelky, čepice aj.).
KDY: 22. listopadu 2014 od 9:30 do 13:00 hod.
KDE: Kulturní dům Holubice
Informace pro prodávající:
Prodávající si bude své produkty nabízet u svého prodejního
místa sám.
Z důvodu kapacity sálu je počet prodejních míst omezen, proto
žádáme o rezervaci prodejního místa.
Prodávající vloží 30,– Kč za každé prodejní místo.
Příprava prodejních míst od 8:30 hod.
Rezervace prodejního místa je možná přes email:
necozanecoholubice@seznam.cz,
nebo na tel. čísle:
775 475 981.
NA VŠECHNY SE BUDEME TĚŠIT!
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RE/MAX Reality Plus+
Váš realitní maklérˇ

Michaela Masopustová
michaela.masopustova@re-max.cz

725 293 495
Skvelý
ˇ servis a férové jednání
V této lokalitě jsem prodala již mnoho nemovitostí a jsem připravena pomoci při prodeji i té Vaší.
Neváhejte se na mne kdykoliv obrátit. Jsem tu pro Vás!

Zpravodaj Naše noviny vydává obec Holubice - Kozinec a redakční tým: Andrea Jůnová (AJ), Alena Plachá (AP), Hana Marešová (HM), Eva Ježková (EJ), Věra Urbanová (VU). ● Přispěvatelé: zaměstnanci OÚ, škol, vedoucí sportovních klubů. ● Vychází 1x měsíčně (pouze červenec - srpen je
dvouměsíčník) 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:
10. 11. 2014. ● Další číslo vychází: 3. týden v listopadu ● Tel.: 315 786 086, e-mail: redakce@holubicekozinec.cz, www.holubicekozinec.cz.

