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Hrůzostrašná maska nikomu nechyběla

Halloween 2014
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MINISTRYNĚ ČR
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Setkání
s důchodci

24. 11.

Mikulášská
besídka

30. 11.

Výstava morčat

13. 12.

Rozsvícení
stromečku

13. 12.

Silvestr v KD

31. 12.

V sobotu 1. 11. 2014 se v Kozinci
na „Kozím vršku“ konal již čtvrtý
ročník strašidelného halloweenského
řádění všech malých i velkých strašidel, které pořádalo SDH Kozinec. Než
přistoupíme k vlastnímu popisu, jak
strašidlení probíhalo, rádi bychom
Vám všem osvěžili paměť, co vlastně
Halloween je.
Slovo Halloween je zkrácenina spojení
„All-hallow-even“ což doslova znamená
předvečer všech svatých, kdy si lidé
v průběhu dne připomínají své příbuzné
či známé, kteří je opustili. Historie
Halloweenu sahá až ke keltským
slavnostem Samhain, kdy skotští
Keltové slavili konec žní a příchod zimy,
temnější části roku.
K nejznámějším symbolům a tradicím
tohoto svátku patří dýně a krátká říkačka
„Trick-or-treating“ v překladu, „Koledu
nebo Vám něco provedu“.
Děti s pomocí rodičů vydlabou do dýně
co nejstrašidelnější obličej a dovnitř
umístí svíčku. Takto upravenou dýni,
známou jako „Jack-o´-lantern“ buď
umístí před dům, nebo s ní obchází
sousedy. Smyslem je vyhnat z okolí zlé
duchy.
Oproti tomu říkačka „Trick-or treating“
je o koledování sladkostí, kdy děti
obcházejí ve strašidelných kostýmech
sousedy a prosí o koledu, nejčastěji
o sladkosti, pokud odejdou s prázdnou,
provedou majiteli domku drobnou
lumpárnu.
... pokračování na str. 7

Přišel i kostlivec :)

Bílá paní s choťem? :)

Strašidelná sešlost, co říkáte?

Dýně, kam se podíváš...

Rande za soumraku
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Informace z obce

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.
Další zasedání zastupitelstva se
uskuteční 16. 12. 2014 od 18:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ.
Další vydání Našich novin najdete
ve schránce 3. týden v prosinci.
Kontakty:
- tel.: 315 786 086, 605 149 280
- sekretariat@holubicekozinec.cz
- www.holubicekozinec.cz
- adresa: Holubice č.p. 175
252 65 p. Tursko
Úřední hodiny na konci roku:
22. - 23. 12. 2014
8h – 12h
29. - 31. 12. 2014
8h – 14h

Blahopřejeme jubilantům
V říjnu oslavili narozeniny:
Doubková Jaroslava, 82 let
Filipová Anna, 60 let
Hájek Václav, 75 let
Márová Anna, 83 let
Márová Hana, 83 let
Pechová Hana, 70 let
Přívozníková Marie, 84 let

Upozornění pro majitele psů
a koní
Od 1.11. 2014 do 31.1.2014 začínají
společné hony v honitbě pana
Ing. Jana Millera.
V tomto období je třeba omezit pohyb
koní a psů v těchto lokalitách.
Jedná se především o bezpečnost
majitele i zvířete!
Hony budou probíhat v lokalitách
katastru obce Holubice a Kozinec,
popřípadě na pozemcích, které patří
do honitby pana Ing. Millera.
Informace o dalších termínech honů
a jejich průběhu budou upřesněny na
tel. čísle: 739 588 228.

Vážení sousedé,
nestává se každý den, že máte
možnost pogratulovat výrazné
osobnosti, která je v osobním
kontaktu přátelská a skromná.
Dne 12. 11. jsme měli možnost přivítat v ranních hodinách na obecním úřadě
naši dlouholetou sousedku, paní Karlu Šlechtovou, která v říjnu tohoto roku
byla jmenována ministryní pro místní rozvoj. Paní inženýrka Šlechtová si ve
svém nabitém kalendáři udělala čas a přišla za námi na obecní úřad. Paní
starostka jí předala kytku s potěšením nad skutečností, že máme v naší
obci tak schopnou dámu. Jak jsme psali v úvodu, nestává se denně, že se
máte možnost setkat s významnou osobností naší republiky. Ale o to víc Vás
překvapí, že se jedná o milou, společenskou a zábavnou paní, která se přes
své profesní úspěchy a současné postavení ve společnosti nechová nijak
výstředně, ba naopak.
Paní Šlechtová se narodila v Karlovarském kraji, vystudovala na Západočeské
univerzitě ekonomický obor. Pracovala v soukromé sféře a po několika letech
a profesních zastávkách zakotvila na více než 3 roky na Ministerstvu pro
místní rozvoj, kde měla na starosti přípravu EU fondů na roky 2014 - 2020.
Když dosáhla přísunu téměř 600 mld. Kč pro ČR, přesunula se na skok (4
měsíce) na Úřad vlády ČR. Její profesionalita ji vynesla až na současnou
pozici. Krom toho, že má paní Šlechtová za sebou zajímavou praxi, hovoří
několika světovými jazyky, a kromě „běžných“ mezinárodně používaných
jazyků, jako je například angličtina, ovládá i bulharštinu a holandštinu. Má ráda
svou rodinu, rockovou muziku, knížky, dobré víno, jídlo, milé lidi, Kozinec a v
neposlední řadě svého pejska (dodává s úsměvem).
Nezbývá, než paní Šlechtové popřát pevné nervy do budoucna. A až potkáte
uspěchanou dámu v ranním oparu s malým pejskem, vězte, že tato sousedka
není jednou z mnoha, ale paní ministryní pro místní rozvoj.
Upřímně Vám, paní Šlechtová, přejeme vše nejlepší.

VU, EJ

NOVÉ KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ
ÚŘADU PRÁCE PRAHA-ZÁPAD
od 1. prosince 2014 je přestěhováno na novou adresu:
DOBROVSKÉHO 1278/25, PRAHA 7 – LETNÁ
Od 20. 11. 2014 do 21. 11. 2014 bude OMEZEN PROVOZ
kontaktního pracoviště Praha-západ (Kartouzská 200/4, Praha 5 - Smíchov).
Od 24. 11. 2014 do 28. 11. 2014 bude kontaktní pracoviště UZAVŘENO z důvodu
stěhování do nové budovy.
Telefonické i e-mailové spojení nebude v uvedených dnech dostupné.
Jednání s klienty bude probíhat omezeně a pouze v budově Kartouzská,
Praha 5 - Smíchov!
Plný provoz pracoviště bude ode dne 1. 12. 2014 na nové adrese.

Rozhovor měsíce
Zmínila jste Vaši profesi.
O co přesně jde?
Jsem dopravní inženýr se specializací na železniční a silniční stavby. Svou
pracovní kariéru jsem však začala
v projekci čistíren odpadních vod a
do oboru jsem se po třech letech opět
vrátila.
Že bychom měli v obci železnici?
No to asi ne. Železnici tu opravdu
projektovat nebudeme…
To byl samozřejmě pokus o vtip.
Ale co se týče místních komunikací,
to už je asi Vaše parketa.

Ing. Lucie Chorváthová s rodinou

Rozhovor s paní Ing. Lucií
Chorváthovou
Když jsme před časem s rozhovory
v Našich novinách začínali, věnovali
jsme jejich první vlnu našim obecním
zastupitelům.
Díky nedávným volbám se jejich řady
rozrostly o novou tvář, kterou vám
v dnešním vydání představíme. Je jí
Ing. Lucie Chorváthová.
Jak se člověk dostane k práci obecního zastupitele? Chodí to jako dřív,
že za Vámi někdo přijde a tu práci
Vám nabídne?
Možná to tak někde chodí, ale v mém
případě to bylo trošku jinak. S obecním
úřadem částečně spolupracuji už
dlouhá léta. Má spolupráce začala
před dvanácti lety, když jsem pro obec
vytvořila její první webové stránky.
Později jsem se s využitím svého profesního zaměření zapojovala do aktivit
týkajících se různých dopravních studií
a projektů a v posledních dvou letech
začala pomáhat s organizací některých
akcí pro děti.
V souvislosti s letošními volbami
jsem si řekla, že bych mohla být obci
užitečná víc, když bych se do jejího
chodu zapojila oficiálně coby zastupitel.
Při svém rozhodování jsem vycházela také z toho, že bych svou prací
pro obec ráda vyjádřila i podporu naší
paní starostce a celému týmu zastupitelů, jejichž práce za poslední roky
si velmi cením.

To ano. Nemám sice zatím v obecním
zastupitelstvu přidělenu žádnou konkrétní oblast, kterou bych měla na
starost, ale myslím, že mohu pomoci
při realizaci bezbariérových chodníků
v Holubicích nebo supervizí plánované
opravy komunikace kolem hřbitova.
Tak to je pro naši obec jistě výhoda.
Jak se Vám daří skloubit Vaši práci
a práci pro obec? Není tím
o Vás ochuzena Vaše rodina?
Dříve jsem pro obec pracovala tak nějak
nárazově, po večerech, o víkendech.
Nyní bude práce možná o něco více,
ale věřím, že skloubení se zaměstnáním nebude problém. Ve své rodině
– manželovi a dcerce Báře – mám velkou oporu a podporu a myslím si, že
čas, který věnuji práci pro obec se
rodině určitě částečně vrátí. Také budou
využívat vše, co se v obci vybuduje.
Pocházíte z Holubic?
Nepocházím z Holubic ani z blízkého
okolí. Pocházím z Ústeckého kraje
a do obce jsme se přistěhovali asi před
12 lety (do staré zástavby).
To ještě nebyl Holubí háj, Holubice byly
obcí téměř bez společenského života,
nebylo kam zajít, co tu dělat. Za ty roky,
co tu bydlíme, se toho ale tolik změnilo!
To nejspíše ti, co tu bydlí kratší dobu,
možná ani nevědí. Proto si tak vážím
práce stávajícího zastupitelstva a
jsem ráda, že mohu být jeho součástí
a rozkvětu obce v rámci svých možností
také pomáhat.
Takže se Vám v Holubicích líbí?
Určitě ano. Moc oceňuji, jak tu lidé drží
pospolu, jak si vzájemně pomáhají,
kolik se pořádá akcí pro dospělé
i pro děti, jak velká je na nich účast
a jak jsou vydařené.
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Je tu takové přátelské prostředí.
Jsem také moc ráda, jak se rozrůstají
možnosti a služby, které se přímo v obci
nabízejí. Je kam si jít zasportovat, aniž
bychom museli jezdit do Prahy, jak tomu
bylo dříve.
A je něco, co se Vám naopak nelíbí?
Musím na rovinu říci, že v poslední
době se mi nelíbí kritika na naši paní
starostku Ježkovou. Ti, kdo kritizují její
práci, by si měli uvědomit, jak velké
zásluhy na stávající podobě naší obce
má. Myslím si, že každý problém se dá
řešit, jen je potřeba získat co nejvíce
informací od všech zúčastněných stran
a najít tu správnou střední cestu.
Vaše slova jsou jasná a přímá – to
občané jistě ocení. Co si myslíte
o tom, že jsme ve volbách měli jen
jednu kandidátku a volby tak vlastně
nebyly „volby“, ale spíše vyjádření
podpory a sympatií?
Myslím si, že kdyby byli lidé nespokojení, bylo by to jinak. Takhle to vnímám
jako projev spokojenosti s tím, jak to
u nás funguje, že jsou ve stávajícím
zastupitelstvu aktivní lidé na svém
místě, kterým na obci skutečně záleží,
jsou dobrým týmem a dělají pro obec
maximum.
Tak pojďme k lehčímu tématu –
co Vaše koníčky?
Jsem hodně aktivní člověk, ten,
co se neumí nudit. Času je málo,
ale když nepracuji, ráda se věnuji
nejrůznějším sportům – nejraději asi cyklistice, běhání a lyžování, mám ráda také
latinskoamerické
tance.
Výbornou
relaxací jsou pro mě i vyjížďky na koni –
jezdím ve Statenicích, kde můžete vyjet
do přírody a vychutnat si krásný pohled
z koňského hřbetu.
S dcerkou se ráda bavím různými
kreativními a výtvarnými činnostmi.
Když byste mohla těmito řádky něco
čtenářům vzkázat – co by to bylo?
Aby si vážili, toho, co v naší obci mají
a co možná mnozí dnes berou jako
samozřejmost. Byla bych moc ráda,
kdyby se obyvatelé více zapojovali do
života obce - třeba při pořádání akcí
je vždycky každá pomocná ruka nebo
každý dobrý nápad vítán.

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

A na závěr tradiční zlatá rybka – Vaše
přání?
Tak když vezmu nejdříve přání osobní,
bude to samozřejmě zdraví pro všechny
blízké. A obci bych přála, aby dál vzkvétala jako dosud a všem se nám tu
společně dobře žilo.

projekty s realizací v roce 2015 budou
posuzovány hodnotící komisí na konci
listopadu 2014. Výslednou podobu
zveřejníme v prosincovém – lednovém
čísle NN.

Vážení spoluobčané, pokusím se krátce
v kostce popsat, o čem jsme se již v NN
zmínili a jak se věci vyvíjí.

DOTACE ROP (Regionální operační
program) – místní komunikace podél
hřbitova
Koncem října byla podepsána v sídle
ROP smlouva o poskytnutí dotace
a v současné době probíhá výběrové
řízení na dodavatele. Koncem roku
bude s vybranou firmou uzavřena
smlouva o dílo a hned jak to počasí
umožní, zahájíme stavební práce.
Obec pomáhá spoluobčanům v dotčené
lokalitě, kteří ještě nemají k nemovitosti
přivedené vodovodní přípojky s vypracováním PD (projektová dokumentace)
a s vystavením územního souhlasu,
aby se do nové komunikace nemuselo
v budoucnu zasahovat.
ZŠ – rozšíření kapacity
Obec v červnu tohoto roku podala
žádost na MF ČR (Ministerstvo financí
ČR) a v srpnu nám byla zamítnuta
z důvodu, že základní prioritou ministerstva je podpora navýšení kapacit
základních devítiletých škol, čemuž
my neodpovídáme.
Obratem jsme koncem srpna podali
žádost na MŠMT (Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy) a po konzultaci
s pracovníky MŠMT o aktuálním stavu
posuzování projektu vyplynulo, že

Společně s odbornou firmou JENA
Úholičky jsme provedli kontrolu vzrostlých stromů na pozemcích obce
v katastru obcí Holubice – Kozinec.
U mladých stromků bude proveden
výchovný řez, to znamená, že se zajistí
ideální koruna a vzhledem k tomu,
že některé stromy byly prořezány neodborně, je nutné provést řez
opravný.
U starších stromů bude proveden řez

Přeji Vám i nám všem, aby se Vaše
přání průběžně plnilo, a děkuji za
rozhovor.
HM

Krátce z obce

OŠETŘENÍ STROMŮ

MŠ – nové jmenování ředitelky
Na základě doručené rezignace ředitelky MŠ k 31. 10. 2014 obec požádala
ČŠI (Česká školní inspekce) o právní
stanovisko, zda je možné jmenovat
do funkce ředitelky uchazečku, která
při konkurzu uspěla a skončila
na druhém místě. Zda je tento postup
možný.
Odpověď zněla, že takový postup
možný je a není v rozporu se školským
zákonem ani vyhláškou. Obec jmenovala od 3. 11. 2014 do funkce ředitelky
Mgr. Evu Bělíkovou a vzniklou situaci
týkající se celé agendy a chodu organizace aktuálně řeší.

zdravotní. Ošetření stromů na obou
katastrech bude probíhat etapově. První
etapa bude zahájena 18. 11., potrvá do
28. 11. 2014. Další plánujeme hned
na jaře příštího roku, a proto žádáme
obyvatele, aby sami stromy na pozemku
ve vlastnictví obce neprořezávali.
Děkujeme za pochopení.
Pozvání na společenské akce
A teď něco, co můžeme ovlivnit pouze
my sami a nespoléhat se na jiné. Proto
si dovoluji prostřednictvím našeho
zpravodaje v nejbližší době srdečně
pozvat naše seniory na předvánoční posezení v příjemném prostředí
s bohatým programem dne 24. 11.
od 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ.

V opačném případě zveme naše
DOTACE SFDI (Státní fond dopravní nejmenší na Mikulášskou besídku, která
infrastruktury ) – bezbariérové chod- se bude konat 30. 11. od 14:30 hod.
níky Holubice - II. etapa
SFDI zveřejnil pravidla pro poskytování
dotace na vybudování bezbariérového chodníku. Termín podání žádosti je
do 6. 1. 2015, a protože obec již
I. etapou realizovala chodníky v Kozinci,
tak máme všechny povinné přílohy
včetně PD (projektová dokumentace)
připravené.
V případě získání dotace budeme
realizovat
chodníky
podél
krajských silnic v místě od MŠ
až na druhý konec obce směr Otvovice
(napojení na chodníky u koní v ulici
Sadová). O průběhu budeme informovat v dalším vydání NN (Naše noviny).

A to nejlepší na konec. V době adventu
rozsvítíme - společně s našimi dětmi dne 13. 12. v 17:00 hod. ten největší
strom v naší obci. Na všechny zmiňované akce máme připravený bohatý
program, který je zveřejněn na stránkách
obce, v NN a na úředních deskách.
Moc se na Vás těšíme.

EJ

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
Zápis z ustavujícího zasedání
zastupitelstva obce Holubice
konaného dne 4. 11. 2014
Bod č. 1
Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst.
2 zákona o obcích vyzval přítomné
členy zastupitelstva ke složení slibu.
Před složením slibu předsedající
upozornil přítomné členy zastupitelstva,
že odmítnutí složit slib nebo složení
slibu s výhradou má za následek zánik
mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a
o změně některých zákonů, v platném
znění)
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69
odst. 2 zákona o obcích: „Slibuji věrnost
České republice. Slibuji na svou čest a
svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích
občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky.“ a jmenovitě vyzval
přítomné členy zastupitelstva ke složení
slibu pronesením slova „slibuji“ a
podpisem na připraveném archu.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl
složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Bod č. 2
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Markétu Pileckou a Ondřeje
Šrámka, zapisovatelem Evu Ježkovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy. Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Bod č. 3
Schválení programu:
Předsedající
seznámil
přítomné
s návrhem programu v souladu
s
pozvánkou
předanou
členům
zastupitelstva a v souladu s informací
zveřejněnou na úřední desce. K návrhu
programu nebyly vzneseny návrhy
na doplnění. Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Zastupitelstvo obce Holubice schvaluje následující program ustavujícího
zasedání:
1. Složení slibu členů zastupitelstva dle
§ 69 odst. 2 zákona o obcích
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
3. Schválení programu ustavujícího
zasedání

4. Volba starosty - průběh a výsledek
hlasování
5. Volba místostarosty – průběh
výsledek hlasování
6. Ustavení výboru zastupitelstva finanční, vč. členů
7. Ustavení výboru zastupitelstva kontrolní, vč. členů
Bod 4 a 5
Volba starosty a místostarosty:
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba
starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí
schválit zastupitelstvo. V případě tajné
volby budou hlasy jednotlivými členy
zastupitelstva odevzdány do připravené
hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům
zastupitelstva bude umožněno výsledek
sčítání
zkontrolovat.
Předsedající
vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování.
Žádné návrhy nebyly podány.
Předsedající dále upozornil, že nejdříve
bude volen starosta a po jeho zvolení,
případně po nezvolení žádného
kandidáta, bude přistoupeno k volbě
místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém
byli navrženi, přičemž po platném
zvolení konkrétního kandidáta již
nebude v hlasování pokračováno.
Navrhování kandidátů na funkci
starosty a volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva
k podávání návrhů na funkci starosty.
Byly podány následující návrhy: Člen
zastupitelstva Věra Bittnerová navrhla
zvolit do funkce starosty Bc. Evu
Ježkovou. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Zastupitelstvo obce Holubice volí
starostou Bc. Evu Ježkovou.
Navrhování kandidátů na funkci
místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva
k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány následující návrhy:
předsedající Eva Ježková navrhla zvolit
do funkce místostarosty Petra Satrapu.
Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
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Zastupitelstvo obce Holubice schvaluje jako způsob volby místostarosty
hlasování.
Zastupitelstvo obce Holubice volí
místostarostou Petra Satrapu.
Bod 6 a 7
Zřízení finančního a kontrolního
výboru:
Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva
k podávání návrhů na funkci předsedy
finančního výboru. Byly podány
následující návrhy: Člen zastupitelstva
Eva Ježková navrhla zvolit do funkce
předsedy finančního výboru Ing. Daniela
Dubského. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva
k podávání návrhů na funkci předsedy
kontrolního výboru. Byly podány
následující návrhy: Člen zastupitelstva
Eva Ježková navrhla zvolit do funkce
předsedy kontrolního výboru Věru
Bittnerovou. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Volba členů finančního a kontrolního
výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy
kontrolního výboru a finančního výboru.
Byly podány následující návrhy: Člen
zastupitelstva Eva Ježková navrhla
zvolit členy kontrolního výboru Markétu
Pileckou a Ing. Lucii Chorváthovou a
finančního výboru - Ondřeje Šrámka a
Markétu Šedivou.
Zastupitelstvo obce Holubice volí
předsedou
finančního
výboru
Ing. Daniela Dubského.
Zastupitelstvo obce Holubice volí
členy finančního výboru Ondřeje
Šrámka a Markétu Šedivou.
Zastupitelstvo obce Holubice volí
předsedou
kontrolního
výboru
Věru Bittnerovou.
Zastupitelstvo obce Holubice volí
členy kontrolního výboru Ing. Lucii
Chorváthovou a Markétu Pileckou.
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Kulturní dění v obci
ADVENTNÍ VĚNEC, KVĚTINÁČ
NA STŮL NEBO
VĚNEC NA DVEŘE
Přijďte si vytvořit adventní věnec
na stůl nebo na dveře, vánoční
dekoraci do květináče
pro zpříjemnění blížících se Vánoc.
Kde: Kulturní dům Holubice
Kdy: pátek 28. listopadu,
od 19.00 hod.
Cena: 395,- Kč

Obec Holubice - Kozinec Vás zve na

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
13. 12. 2014 od 14.00 hod.
před Obecním úřadem v Holubicích

V Ceně je zahrnut materiál:
věnec z jehličí, svíčky, bodce
na svíčky, přírodniny, dekorace,
vše potřebné k práci + lektor
Prosím o rezervaci místa
do 27. 11. 2014
tel.: 604 742 486
nebo
marianakojsova@yahoo.com

Program:
14.00 dílničky pro děti v prostorách obecního úřadu
16.00 živá hudba - Kralupští žesťoví sólisté
16.30 zazpívají děti ze ZŠ
17.00 slavnostní rozsvícení stromečku
Těšit se můžete na tradiční vánoční trhy, teplé občerstvení
a příjemnou vánoční atmosféru.
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Předvánoční setkání seniorů
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Obec Holubice srdečně zve všechny seniory a seniorky na již tradiční setkání,
které se koná
24. 11. 2014 od 16:00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu Holubice.
Těšit se můžete na drobné občerstvení,
hudební doprovod v podání pana Hovorky,
na návštěvu imitátora Václava Faltuse a jeho kolegy Aleše Krejčího,
iluzionisty s bohatými zahraničními
zkušenostmi.

čí

Halloween 2014
... pokračování ze strany 1

Kozinecký halloween je poněkud
upravená verze tohoto svátku, cílem je
potěšit malé i velké, sejít se a společně
se pobavit při absolvování strašidelných
disciplín, za které děti obdrží odměnu/
koledu ve formě sladkostí nebo malých
upomínkových předmětů.
Letošní ročník nám přálo počasí, které
sice nebylo moc halloweenské, ale to
nikomu nevadilo. Děti i rodiče přišli ve
strašidelných kostýmech…..takže „Kozí
vršek“ se odpoledne hemžil kostlivci,
strašidly všech druhů a kategorií…
Halloweenské
strašidlení
začalo
vypuštěním balónků naplněných heliem,
které představovaly dušičky, které
děti po odpočítání najednou vypustily
do nebe. A pak už se plnily disciplíny,
jako například průchod strašidelným
hřbitovem až k rakvi, kde hlídal velký
bílý duch Fester. Ti odvážnější, když
ho požádali, se mohli uložit do rakve,
aby tak prokázali, jak jsou stateční.
A že odvážlivců nebylo málo i mezi úplně
malými strašidly. Dále pak děti i rodiče
mohli absolvovat již tradiční halloweenský bowling, lovení strašidelných
předmětů z halloweenských kyblíčků
nebo si mohli vydlabat připravené dýně,
které si pak odnesli domů. Nezapomnělo se ani na rej strašidel, při kterém byly
vybrány 3 nejkrásnější masky, které
byly odměněny halloweenskými dorty.
Dále proběhla malá halloweenská
tombola, kdy lístečky, které děti dostaly
na začátku akce, byly slosovány a děti
obdržely malé upomínkové předměty.
O občerstvení bylo opět postaráno ve
strašidelné maringotce, za což patří
velký dík obsluhujícímu personálu….
Olince Kulikové a Mírovi „Mirečkovi“ Kaňkovi. U grilu s buřty a u polní
kuchyně, kde se podával horký čaj a
svařák, stáli Sláva „PAPÁK“ Mára se
synem a Jindra Livonec, kterým tímto
také děkujeme. Velké poděkování patří
všem členům a přátelům SDH Kozinec,
kteří se na realizaci celé akce podíleli.
Na závěr, po zrekapitulování celého
průběhu akce, si dovolujeme konstatovat, že akce se vydařila, doufáme, že
jsme potěšili malé i velké a doufáme, že
příští ročník bude opět o něco lepší než
tento.
I když radost z dobře provedené akce
nám kalí fakt, že jsme se opět stali
oběťmi nějakého nenechavce, který si

7

pravděpodobně spletl náš soukromý
majetek s upomínkovým předmětem,
takže nám odcizil velký červený prodlužovací kabel na červené cívce, kterým
zajišťujeme osvětlení těchto akcí.
Je to velice smutné, vzhledem k tomu,
že jsme opravdu malý sbor, nejsme
tak bohatí a mnozí z nás poskytují na realizaci těchto akcí svůj vlastní
majetek…..proto je pro nás smutným
a
nemilým
překvapením,
když
k něčemu takovému dojde. Doufejme,
že příští ročník a i další jiné akce, které
se snažíme pořádat, se už obejdou
bez takovýchto nenechavců.
Vám všem přejeme krásný podzim
a klidný přechod do zimního období
a příště na další akci se na Vás těšíme.;)
SDH Kozinec (G. Mifková, I. Kaňková)
A těch upírů, co dorazilo...

Pohřbívání zaživa?!

Pozor, pavouk :)
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Kulturní dění v obci

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
30. 11. 2014
od 14:30 hod. v KD Holubice
vstupné: 25,- Kč/dítě; 35,- Kč/dospělý
Těšit se můžete na vystoupení profesionálního
divadla pro děti a samozřejmě na sladkou nadílku
pro každého malého návštěvníka.
Občerstvení zajištěno v kiosku
Kulturního domu.
Závazné přihlášky hlaste na sekretariátu
OÚ Holubice do 24.11.2014.
POZOR, POČET MÍST JE OMEZEN!

Fotbal / Ze školních lavic
Podzimní část fotbalové
sezóny skončila
V sobotu 15. listopadu dohráli fotbalisté TJ Sokol Holubice poslední kolo
podzimní části Okresního přeboru.
Hostili Dobřichovice a porazili je 3:0
po bezbrankovém poločase. Dva góly
dal Jirka Valtr a jeden Pavel Rodr.
Díky vybojovaným 19 bodům budeme
přezimovat na slušném 7. místě v
tabulce.
Co poslednímu zápasu předcházelo?
Kde a jak jsme cenné body vybojovali?
V sobotu 25. října jsme hráli v Psárech
a bylo to utkání plné zvratů a branek.
Celkem jich padlo devět, hned čtyři z
pokutových kopů. Konečný výsledek byl
3:6 pro Holubice. 4 naše branky dal
náš kanonýr Jiří Valtr.
Další sobotu k nám zavítaly Libčice,
derby pro nás skončilo velmi cennou
a vydřenou „plichtou“ – remízou 2:2.
Utkání poznamenalo zranění Jirky
Valtra (hned v prvních minutách). V
prvním poločase jsme byli bojovní a byli
bychom si zasloužili více než stav 1:2.
Ve druhém poločase jsme ale polevili,

Lampionový průvod
za skřítkem Podzimníčkem
Na zahradě MŠ se scházely všechny
děti se svými rodiči a krásnými a
velmi originálními lampiónky. Poté, co
paní ředitelka (teď už bývalá) Zuzana
Kubová všechny mile přivítala, mohly se
děti rozdělit podle tříd do třech průvodů
a mohlo se vyrazit.
Každá třída šla jinou cestou, kde hledala
svůj dopis od skřítka Podzimníčka a
plnila jeho úkoly.
Po splnění úkolů se všechny tři průvody
sešly u hasičárny nad rybníčkem
Šatlava a tam už našly skřítka Podzimníčka. Zazpívaly mu společnou písničku
„Obluda“, skřítek byl velmi spokojen
a za jejich krásnou písničku od něj
dostaly oříšek. Průvod pokračoval zpět
na zahradu MŠ, kde děti obdržely další
drobné dárečky, čekalo je také bohaté
pohoštění, které připravily maminky a
naše paní kuchařky. Také se děti mohly
zahřát teplým čajem a dospělí kávou či
lahodným svařeným vínem.
Průvod se vydařil, těšíme se na něj i
příště.
		
Kolektiv učitelek MŠ
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nedařilo se nám, nedostávali jsme se A jak se dařilo našim starším žákům?
do šancí, a tak vyrovnání v 84. minutě
pokutového kopu bylo pro náš tým V desátém kole porazili naši a otvovičvelkým štěstím.
tí žáci - vysoko 11:0 - tým Neuměřic
(po poločase 5:0). Skóroval 4x Jakub
8. listopadu jsme hráli v Úhonicích a na Sedlář, 4x Roman Sýkora, po jednom
našem výkonu byla velmi znát absence góle přidali Jiří Skalník, Jiří Polák a Filip
Jiřího Valtra a Františka Čížka. Navíc Valtr.
se nám lepila celý zápas na kopačky V jedenáctém kole se nám podařilo v
smůla - i když jsme soupeře dostali pod derby v Libčicích zvítězit 3:2, když se
tlak, nedařilo se nám proměňovat jasné nám neskutečně podařilo ve druhém
šance. A tak nás Úhonice porazily 3:0. poločase zcela otočit výsledek z prvního
poločasu, kdy jsme prohrávali 0:2. Dva
Přehled výsledků:
naše góly dal Milan Jiroušek, jeden pak
Martin Krejžík.
10. kolo
Psáry - Holubice 3:6 (2:1)
Po dvou vydařených zápasech naši
Branky: 4x Valtr, 2x Rodr
starší žáci doma hostili tým Novo Kladno
a tam už se zase fotbalová štěstěna
11. kolo
přiklonila na stranu soupeře – prohráli
Holubice - Libčice 2:2 (1:2)
jsme doma 1:4.
Branky: Prilepski, Rodr - Valenta, Paluka
Žáci budou přezimovat na 10. místě
12. kolo
tabulky se 13 body, což je na nový tým,
Úhonice - Holubice 3:0 (1:0)
který se teprve několik měsíců sehrává,
slušný výsledek.
13. kolo
Jakub Dvořák, HM
Holubice - Dobřichovice 3:0 (0:0)
Branky: 2x Valtr, Rodr

Svatý Martin 11. 11. 2014
Tradiční školou pořádané Martinské
posvícení připadlo letos na úterý.
Od školy vyšel lampiónový průvod
ke kostelu, kde žáci předvedli svá
vystoupení. Byla to martinská říkadla,
lidová i dětmi skládaná, pěvecké
vystoupení, hudební vystoupení Jakuba
Vrabce, scénka inspirovaná legendou
o Sv. Martinovi a čtená Pohádka
O milionáři, který ukradl slunce. To slunce
jsme pak u rybníka v podobě lampiónu
štěstí společně vrátili na oblohu. Zavedl

nás tam Svatý Martin na svém bělouši.
Po příchodu do Křižovnické bašty
jsme mohli obdivovat dětskou výzdobu
sálu a pochutnat si na martinské huse
s knedlíky a zelím a na martinských
rohlíčcích. Pro rodiče nechybělo ani
martinské víno. Děkujeme obci Tursko
za podporu a finanční přispění na
celou akci, děkujeme panu Procházkovi z Holubic za „Martina na koni“, panu
Vernerovi za loďku, Mateřské škole
Tursko za příspěvek k výzdobě sálu a
v neposlední řadě panu faráři Lipenskému za možnost využití kostela Svatého
Martina v Tursku.
Mgr. Vít Šolle
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Kronika vypráví

Ohlédněme se zpět časem, co bylo v kronice naší obce zaznamenáno v roce 1954.

1954 Střípky…
První televizní přijímač byl zakoupen a v čísle 25 umístěn při místní kanceláři JZD.
Vesnická Jednota spotřební družstvo mající zde svoji prodejnu v čísle popisném 16 pořádalo zde
vesnický trh , jeho obrat činil 11.000,- Kč.
Tato Jednota nazývá se Selpo, jeho správa pro obce Kozinec, Holubice , Dolany, Minice , Blevice , Zákolany,
Kováry, Trněný Újezd a Otvovice nalézá se v Otvovicích a podřízena jest okresnímu družstvu z Kralup.
V síni kostela byla odkryta od profesora Kříže z Prahy malba kdysi zabílená.
V naší obci bydlí 583 obyvatel , z toho přes 18 let stáří - 398 osob, z nich více je žen . Různé státní
důchody pobírá na sto osob z důvodu pracovního pojištění nabytím 65 let, vdovský pro ženy a sirotky,
po padlých z obou válek - neb měli tělesnou pracovní neschopnost po úrazech . Důchody se pohybují od
140,- Kč měsíčně u těch , kdo byli do důchodu zařazeni pro stáří a neplatili nikdy žádné pojištění jako malí živnostníci neb samostatní rolníci , jejich pozemky dnes obhospodařuje JZD. Jsou-li přestárlí a
pracovat již nemohou, nejvyšší v obci důchod jest vyplácen 1000,- Kč měsíčně . Většina důchodců ještě
dále pracuje u JZD jako členové nebo na výpomoc v sezóně .
Nákupní ceny různého zboží:
1 kg chleba 2,80 Kč
1 kg mouka hrubá 5,60 Kč
1 kg mouka hladká 4,50 Kč
1 kg maso uzené 36-38,- Kč
1 kg maso hovězí 26-28,- Kč
1 kg maso vepřové 34,- Kč
1 kg sádlo 34-40,- Kč
1 kg máslo 44,- Kč

1
1
1
1
1
1
1
1

kg umělý tuk 24-28,- Kč
kg cukru 11,40-12,- Kč
kg rýže 19-24,- Kč
kg mýdlo 10,80-14,80 Kč
kg brambory 0,80 Kč
ks vejce 1,60-1,80 Kč
l mléka 2-2,40 Kč
l piva 1,40 Kč

Masa zde se v prodeji jevil nedostatek až do prosince tak velký, že se vydávalo týdně na hlavu jen 10 dkg.
Prodej uhlí pro domácnost je také omezen, roční dávka černého kamene – 800 kg, nebo hnědého – 1 200
kg na celý rok.
Volného je velmi málo k dostání a velmi podřadné jakosti.
Zpracovala: AJ
Pan Antonín Helebrant veze osadníky z Holubic na oslavu 1.máje do Kralup nad Vltavou.
Snímek je pořízen při průjezdu Minicemi v roce 1956.
Zdroj: Antonín Helebrant

Komerční inzerce
Řádková inzerce
Mateřská škola Holubice, okres
Praha–západ, příspěvková organizace, Kozinec 58, 252 65 Tursko
přijme kuchaře/kuchařku.
Praxe ve školní jídelně vítána.
Nástup – leden 2015.
Bližší informace: 736 190 341.
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CENTRUM KRTEČEK

KLADENSKÁ 18
CENTRUM KRTEČEK
Naše SVJ v HH shání zájemce VELKÉ PŘÍLEPY 252 64
KLADENSKÁ 18
nejlépe z Holubic, který by měl
VELKÉ PŘÍLEPY 252 64
zájem si přivydělat úklidem sněhu v
Tel: Tel:
605
963 201
605 963 201
letošní zimní sezóně.
email: centrumkrtecek@seznam.cz
email: centrumkrtecek@seznam.
www.centrumkrtecek.cz
Nabízíme DPP, případně platbu
www.centrumkrtecek.cz
na fakturu. Cena za úklid je na
vzájemné dohodě.
Zájemci, prosím, volejte, pište na tel.
775 770 802.

PRODÁM PATROVÝ ŘADOVÝ RODINNÝ DŮM V OBCI BRANDÝSEK
(20 km od Prahy, 10 min. od Kladna)

CENTRUM KRTEČEK
KLADENSKÁ 18
VELKÉ PŘÍLEPY 252 64
Tel:děti
6053963
Pro
- 6201
let
email:
centrumkrtecek@seznam.cz
Celodenní měsíční docházka 5x v týdnu
www.centrumkrtecek.cz
(Celodenní
docházka = 7:00 – 17:30)
Cena 5.500,- Kč

OTEVŘENO OD 3.11.2014

Dům po kompletní rekonstrukci. Plocha 223 m2, zastavěná plocha 90 m2.
Dům je energeticky úsporný, obec výborně občansky vybavena - škola,
školka, lékař, lékárna, několik obchodů.
Dostupnost - vlak i autobus do Prahy i Kladna.
Cena 3.290.000,- Kč. Bližší informace na tel.: 605 970 008
RK prosím nevolat!

Pro děti 3 - 6 let
Pro děti 3 - 6 let
Celodenní Celodenní
měsíční
docházka 5x v t
měsíční docházka 5x v týdnu
(Celodenní
docházka = =
7:00
– 17:30)– 17
(Celodenní
docházka
7:00
Cena 5.500,- Kč
OTEVŘENO
3.11.2014
Cena
5.5OD
00,Kč

OTEVŘENO OD 3.11.201
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!

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!

VÁNOČNÍ STROMKY

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR
V PRAZE A OKOLÍ

Přímo od pěstitele

Velký výběr stromků
27. 11. – 24. 12. 2014
denně 7–19 hod

ceny stromků

od

249 Kč/kus

Rýznerova 3/24
Únětice 3
252 62 Horoměřice
BAOBAB – péče o zeleň s.r.o.
Tel.: 224 319 917
stromky@baobab.cz

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. 12. 2014. ● Další číslo vychází: 3. týden v prosinci ● Tel.: 315 786 086, e-mail: redakce@holubicekozinec.cz, www.holubicekozinec.cz.

