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Bakus 2013 a jeho cesta přes Holubí háj

		

Skupinová fotografie masek z průvodu před obecním úřadem

Holubický bakus 2013
V sobotu 2. 3. 2013 se sešli obyvatelé Holubic a Kozince na „KOZÍM VRŠKU“,
aby společně oslavili lidovou tradici masopustu. Počasí akci neskutečně přálo, dlouhodobě
podmračené období vystřídalo sluníčko. Kolem jedné hodiny odpolední vyrazily roztodivné masky procházkou přes Holubí háj, pokračovaly kolem školky k obecnímu úřadu, dále
k rybníku a ke kapličce.
Občané si téměř jarní procházku velmi užili, cestou průvodu mávali kolemjdoucí. Průvod
dokonce na chvíli zastavil provoz na komunikaci procházející obcí, mniši zde vybírali peníze
a děvčata nalévala vína. Po celou trasu hrála hudba, což měl na povel pan „Vitamín“, v jeho
repertoáru byla dechovka, rock, pop i válečná píseň Kaťuša.
.... pokračování na str. 5
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Zastupitelstvo obce
Starostka:
Eva Ježková
Místostarosta: Petr Satrapa
Členové zastupitelstva:
Ing. Jan Miller, Markéta Pilecká, Ing.
Daniel Dubský, Ondřej Šrámek, Věra
Bittnerová, Markéta Šedivá, Jaroslav
Doubek
Další veřejné zasedání zastupitelstva
se uskuteční 26. 3. 2013 od 18:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ.
Další vydání Našich novin najdete
ve schránce 5. - 8. 4. 2013.

Blahopřejeme jubilantům
V únoru oslavili narozeniny:
Franc Vlastimil, 60 let
Helebrantová Milada, 80 let
Šulcová Marta, 65 let

Česká pošta – upozornění
a výzva
Česká pošta žádá občany obcí
Holubice a Kozinec o zajištění
řádného označení domovní schránky
jménem a příjmením adresáta
a dále upozorňuje, že dne 13. 3.
2013 bude pobočka pošty v Tursku
uzavřena.

Daň z nemovitosti klepe
na dveře
Přiznání k dani z nemovitosti za rok
2013 musí podat poplatníci, a to jak
fyzické, tak právnické osoby, kteří
v průběhu roku 2012 získali do svého
majetku nějakou nemovitost, čímž se
myslí jak stavba, tak i pozemek.
Daň z nemovitostí je splatná
k 31. 5. 2013. Předpis k platbě
Vám pošle přímo finanční úřad
(v případě naší obce Finanční
úřad pro Prahu západ) společně
s poštovní poukázkou.
Daň z nemovitostí je část daňových
příjmů obce, která v minulém roce
2012 činila: 1.172.000,- Kč.
				
VU

Informace z obce
Dne 26. 2. 2013 se uskutečnilo veřejné zasedání obecního zastupitelstva.

Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Smlouvu o dílo na zabezpečení výkonu pečovatelské služby s městem Libčice
nad Vltavou.
2. Smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany SDH Kozinec s obcí
Úholičky a Svrkyně.
3. Uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Aginet,
s. r. o., předmětem smlouvy je uložení optické datové sítě do pozemku ve vlastnictví obce. Jednorázová náhrada bude činit 1 000,- Kč za každý dotčený pozemek.
4. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě se společností Reamil, s. r. o. Předmětem smlouvy bude stavba kanalizačního řádu. Jednorázová náhrada bude činit
10 000,- Kč za uložení trasy potrubí.
5. Vyvěšení záměru o prodeji části obecního pozemku p. č. 610/4, 500/36, 514/81,
500/34 a 500/54 k. ú. Kozinec v souvislosti vybudování staveb trafostanic.
6. Žádost o příspěvek na dopravu pro žáky ZŠ na kurz plavání ve výši 6 375,- Kč
7. Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Holubice:
A) 1. děti v předškolním věku a s odkladem školní docházky
B) Trvalé bydliště dítěte a rodiče (zákonného zástupce – dále z. z.) v Holubicích
1. děti s každodenní celodenní docházkou
2. ostatní
V bodech 1 – 2 se bude postupovat v tomto pořadí – od nejstarších po nejmladší
děti na další event. volná místa se přijímají dle kritérií v bodu B) děti, kdy je:
C) Trvalé bydliště dítěte a z. z. mimo obec Holubice a z. z. souhlasí s termínovaným přijetím po dobu jednoho školního roku
1. bydlí v obci bez vlastní MŠ, kde je sjednána smlouva o spolufinancování provozních nákladů se zřizovatelem MŠ Holubice.
2. bydlí v sousední obci, kde je sjednána smlouva o spolufinancování provozních
nákladů zřizovatele MŠ Holubice
3. děti ze vzdálenějších bydlišť a ostatní
V bodech 1-3 se bude postupovat v tomto pořadí - od nejstarších po nejmladší děti.
8. Spolu s doporučením finančního výboru rozpočet obce na rok 2013. Rozpočet
byl schválen jako vyrovnaný příjmy – výdaje = 16 291,- tis. Kč.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1. Sdělení předložené ředitelkou MŠ Holubice o hospodářském výsledku za rok
2012. Hospodářský výsledek činí 54 559,53 Kč. Zastupitelstvo obce souhlasí
s rozdělením výsledku: rezervní fond: 50 559,53 Kč, fond odměn: 4 000,00 Kč.
Přijměte pozvání na dobrou kávu a

1. POSEZENÍ SE STAROSTKOU,
které proběhne ve čtvrtek 21. března od 18.00 hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu Holubice.
Máte jedinečnou příležitost zeptat se starostky Evy Ježkové na vše, co Vás
zajímá či co Vás trápí, a to trochu jinak, než bývá zvykem například při veřejných
zasedáních - při sousedském posezení a nad šálkem kávy.
K vedení obce se dostává řada nejrůznějších dotazů k životu a dění v obci.
Jde často o opakující se otázky, které se povětšinou dotýkají více lidí, více
obyvatel Holubic a Kozince. Není dost dobře možné na každý dotaz individuálně
odpovídat nebo vše opakovaně popisovat v Našich novinách. Proto bych ráda
prostřednictvím neformálního posezení odpověděla na všechny Vaše dotazy
a to co nejpřesněji, osobně a dle aktuální situace. Uvítám i Vaši pomocnou ruku,
názory, rady či kontakty. Budu velmi ráda, když mé pozvání přijmete a když
se nám společně podaří nalézt odpovědi na všechny Vaše otázky a cesty
k řešení všech Vašich problémů.
Za vedení obce se na setkání s Vámi těší
Eva Ježková, starostka

Rozhovor měsíce

Lucie Benešová s dětmi - Jirkou a
Mikulášem

Rozhovor s paní Benešovou
Dnes Vám přinášíme rozhovor
s jednou z nás - z běžných občanů,
kteří nemají žádné funkce, žádné
firmy, ale přesto jsou pro obec
velkým přínosem. Jde o paní Lucii
Benešovou, se kterou jste se mohli
setkat především v souvislosti
s
dětským
klubem
zvaným
„Mimísek“.
Mohla byste nám o sobě na úvod
něco málo prozradit?
Pocházím z Ostravy. Do Prahy mne
před lety zavála studia českého jazyka
a němčiny na FF UK. Nikdy jsem
neučila, ale jak se říká, nikdy neříkej
nikdy. Nejdříve jsem pracovala jako
projektový manažer v počítačové
firmě, později jsem přešla k jedné
menší farmaceutické firmě, pro kterou
pracuji dosud, i když jsem momentálně
na rodičovské dovolené. V roce 2007
jsme se přistěhovali s manželem
do Holubího háje. Máme dva kluky, Jirku
a Mikuláše. První syn Jirka se narodil
zhruba po roce, co jsme se do Holubic
přistěhovali - a s ním také vlastně vznik
Mimísku souvisí.
V obci asi moc příležitostí pro maminky s dětmi tenkrát nebylo, viďte...
Ano – to byl přesně ten důvod.
Před nějakým časem vedla obdobný
klub pro maminky a děti v obci paní
Satrapová, ale v tu dobu, kdy mi dorostl
syn – v roce 2009 - již nefungoval.
Holubí háj byl jedno velké staveniště,
žádná hřiště, žádná příležitost někam
s dětmi vyjít, poznat druhé maminky,
navázat kontakty a přátelství, podělit se
o své radosti i starosti...
Přes léto to ještě šlo, ale s podzimem
to bylo horší. Domluvily jsme se proto
s několika dalšími maminkami, že by
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bylo fajn něco s tím udělat. Zašly jsme za
paní starostkou a ta nám velmi pomohla
– mohli jsme se začít scházet v holubickém kulturním domě, a to zdarma.

program vyloženě pro ty, kteří už umějí
chodit. Dá se tedy říci, že se do Mimíska
mohou zapojit děti zhruba od jednoho
a půl roku.

To je jistě pro maminky velká výhoda. V jiných klubech se za účast
na setkání s ostatními dětmi a maminkami platí.

Mimísek také dvakrát ročně – na jaře
a na podzim – pořádá oblíbené dětské bazárky.

Ano. Ale také je pravda, že jinde (zvláště
ve větších městech) mívají kluby často
oficiální status, platí pronájmy, vybavení
a zajištění programu. My jsme prostě
byly jen maminky, které se chtěly
scházet a dát prostor svým dětem, najít
si kamarády, pobavit se, něco nového se
naučit... To, že nemáme oficiálně daný
program, že nikdo cíleně a pravidelně
děti neorganizuje, některým maminkám
nevyhovuje. Děláme to většinou tak,
že si každá něco připravíme na určitou
hodinu nebo se společně domluvíme,
jak děti zabavíme. Hrajeme různé hry,
učíme se říkadla, písničky, tancujeme,
stavíme a prolézáme opičí dráhy...
Za symbolických 20 Kč, které
v současné chvíli vybíráme, jsme
v poslední době koupily tzv. psychomotorický padák a tunel k prolézání, které
při hrách využíváme.
Ono ale nejspíš o peníze nejde. Jde
o to, co už jste zmiňovala – kontakty,
sdílení, vzájemná podpora a pomoc...
Přesně tak. Těší mne, že se to tenkrát
tak rozběhlo, že jsme měly a máme
podporu ze strany obce. Mezi těmi,
kdo do Mimíska kdy chodili a chodí, se
vyvinula řada přátelství a vazeb, které
budou jistě fungovat daleko za rámec
Mimíska.
Kdy se Mimísek schází?
V letošním školním roce jsme se scházívali v pátek, ale protože se v pátek často
připravují víkendové akce, přesunuly se
schůzky Mimíska na středu mezi 10 a 11
hodinou. V kulturním domě se budeme
scházet pravidelně do dubna (dle
počasí) – tímto srdečně zvu maminky,
které mezi námi ještě nebyly, aby se
přišly podívat – třeba je to přesně to,
co by se vám i vašim dětem mohlo líbit.
Přes jaro a léto se maminky většinou
scházejí venku, na hřištích a Mimísek
jako takový má pauzu. Schůzky pak
začínají zase na podzim.
Jak staré děti se mohou zúčastnit?
Zpočátku jsme děti členily na dvě
skupiny – do 1 roku (nechodící) a ty
starší (chodící). Jak děti rostly, přestaly
jsme je dělit. Osvědčilo se připravovat

Ano.
Tento
nápad
realizujeme
od listopadu 2009 – mluvím v množném
čísle, protože žádnou z aktivit nedělám
sama, i když činnost Mimíska zastřešuji. S organizací bazárků pomáhá hlavně
paní Soňa Tesařová.
Jsme rády, že se myšlenka této
formy
vzájemné
pomoci
mezi
maminkami v obci ujala a určitě
v této tradici budeme pokračovat,
protože zájem je čím dál tím větší
a také proto, že nás to všechny zúčastněné baví. ;)
Na podzim plánujete vrátit se po mateřské zpět do práce. Jak to bude
s Mimískem dál?
Tak to bohužel chodí – maminky
na rodičovské dovolené mají často čas
na řadu věcí a dobrovolnických aktivit,
mají chuť být nějak prospěšné. To se
s návratem do zaměstnání mění.
Obávám se, že na tom nebudu jinak,
navíc i druhý syn už začne chodit
do školky. Proto bych byla velmi
ráda, kdyby se Mimíska ujala některá
z „perspektivních“ maminek nebo
někdo, kdo by se dětem takto rád
věnoval. A nemusí jít jen o maminku...
Jak dítka rostou, nemáte tendenci
vymýšlet další aktivity pro změnu
pro starší děti?
S manželem nás napadlo, že by bylo
fajn u nás zavést něco jako turistický kroužek. Že by to bylo pro změnu
něco spíše pro tatínky, ale samozřejmě
nejen pro ně. Život na vesnici má své
kouzlo, na které jsme si rychle zvykli,
a byli bychom rádi, kdyby si ho i naše
děti uměly vážit a užívat.
Kroužek by se nemusel scházet
pravidelně, pokud by se nenašel
nikdo, kdo by si z dospělých mohl
udělat čas na pravidelné schůzky, ale
třeba jen občas o sobotách. Děti by
mohly poznávat naši obec i její okolí,
učily by se základům chování a přežití
v přírodě... určitě dost z nás má s něčím
podobným zkušenosti z dětství.
A vím, že více rodičů by něco podobného uvítalo. Jinde takové kroužky fungují,
tak proč by to nešlo u nás?
...pokračování na straně 4
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Rozhovor měsíce / Kuturní dění v obci

... pokračování ze strany 3

Holubická NOC S ANDERSENEM

Ale to je skutečně zajímavá myšlenka.
Za svoji rodinu mohu rovnou říci, že
se hlásíme, a náš táta nabízí své letité tábornické a zálesácké zkušenosti
k dispozici. :-) Věřím, že se najde víc
dětí a rodičů, kteří by se do takových
aktivit zapojili.
Zkusme na tomto místě vyzvat ty,
kteří teď náš rozhovor čtou, aby se
ozvali, pokud by pro své děti takový
kroužek uvítali nebo by se sami
chtěli zapojit do přípravy programu.
Můžete psát přímo paní Benešové
na e-mail lucie.benes@gmail.com.
Děkuji za rozhovor.

HM

Bazárek jarního a letního
oblečení a potřeb pro děti
V březnu se chystá už tradiční
Bazárek jarního a letního oblečení a
potřeb pro děti. Přijďte prodat to, co
už Vaše děti nepotřebují a nakoupit
věci nové. Přinést můžete jarní a letní
oblečení, obuv, hračky a jiné potřeby
pro děti, těhotenské oblečení apod.
Tradičně největší zájem bývá o věci
pro předškoláky a školáky. Výkup bude
probíhat 22.3.2013 10.00 - 11.00 hod.
a 18.30 - 19.30 hod v KD Holubice,
prodej bude v sobotu 23.3.2013 od
9.30 do 15.30 hod. tamtéž.
Prodávané věci označte cenou,
Vašimi iniciálami a pořadovým číslem
dle formuláře (samolepka, přišpendlený lístek) a zároveň doneste (nebo
zašlete e-mailem) vyplněný formulář,
který bude od března k dispozici
na obecním úřadě nebo na e-mailu
klubmimisek@holubicekozinec.net.
Na všechny se těšíme, Lucie Benešová

Milé děti,
i letos se pro vás bude konat v prostorách OÚ Holubice a knihovny Noc s Andersenem, večer plný zábavy a dobrodružství. Přijďte si vyrobit něco pěkného v naší
dílničce, zasoutěžiti, zatancovat na diskotéce, poslechnout si pohádky na dobrou
noc - v pátek 5. dubna od 18.00 hod.
Přihlášky si můžete vyzvednout v knihovně u paní Bittnerové každé pondělí
od 14.00 do 18.00 hodin a každý čtvrtek od 15.00 do 17.00 hodin. Uzávěrka
přihlášek je 28. března 2013.
Těšíme se na vaši účast!

Klub důchodců při OÚ Holubice-Kozinec vás zve na březnové setkání
v Kavárničce, které se bude konat ve čtvrtek 28. 3. 2013 tentokráte již od 14.30
hod. ve společenské místnosti OÚ Holubice s tímto programem:
1. Na slovíčko se starostkou - nové téma našich setkání. Připravte si již dnes
otázky, na které budete chtít znát odpovědi.
2. Vyprávění Mgr.Venduly Chrdlové z kapitoly našich dějin. Tentokráte věnované
Rakousko - Uhersku na přelomu 19. a 20.století za doprovodu bohaté obrazové
dokumentace.
3. Magnetoterapie.
Zveme všechny, které nabídka našeho klubu osloví. Navíc si zde můžete dát
i malé občerstvení. Nezůstávejte sami doma, a přijďte mezi nás .

Kavárnička dříve narozených
Beseda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou byla náplní únorové Kavárničky
dříve narozených. Paní Bittnerová, autorka knih Utajené životy slavných Čechů
a Spisovatelky a Erós, se zabývá studiem materiálů týkajících se slavných postav
naší historie, spisovatelů, básníků, herců, vědců atd., zejména z období národního obrození. Nás přijela paní spisovatelka seznámit s osudy Boženy Němcové.
Dozvěděli jsme se o nejasnostech kolem data narození Boženy Němcové,
o spekulacích, kdo byli její biologičtí rodiče, o sňatku s Josefem Němcem a jejím
životě po boku tohoto muže, o láskách paní Boženy, o jejích dětech, nemocech,
jejím zapojení do národního obrození, její literární činnosti i o jejím smutném konci.
Dá se říci, že jsme se dozvěděli to, co nás ve škole neučili.
Knihy Martiny Bittnerové si můžete zapůjčit v obecní knihovně. Fotografie pořízené
na tomto setkání si můžete prohlédnout na webu Martiny Bittnerové.
Pro úplnost dodávám, že Martina Bittnerová není moje příbuzná, jedná se pouze
o shodu příjmení.
Za klub důchodců Věra Bittnerová
Účast byla hojná, přišel mezi nás i nevidomý p.Viktor Sedlář z Kladna

Pozvánka na

BABINEC
12. 4. 2013
od 17:00
v KD Holubice

Kulturní dění v obci
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... pokračování ze strany 1

Průvod doprovázela pojízdná katovna,
kam
mušketýři
zvali
přihlížející
na panáka, nechyběly ani markytánky
nabízející červené a bílé víno, účastnili
se i poníci, kteří svezli téměř všechny
děti.
Cestou se pořídila 2 skupinová fota
na památku krásně ztvárněných
lidových masek, mezi kterými nechyběl
ani medvěd. Většina účastníků dorazila
do kulturního domu, kde byly připraveny voňavé jitrnice, poctivá jelita
a odleželý guláš. Dospělí i děti tancovali, slavili a pili, masky se ve víru zábavy
postupně odmaskovávaly.
Děti začaly dovádět na trampolínách,
hrály florbal, s obručemi napodobovaly
tanec „hula hop“. Tancovala s nimi i paní
starostka, coby královna masopustu.
Poděkování patří všem organizátorům. Tak zase napřesrok!
AJ
Paní starostka allias Královna

Pan Místostarosta allias král

Návštěva ze Skotské vysočiny se
pokoušela přesvědčit, že hra s holí a
míčkem vznikla v jejich zemi ;)

Tyto šarmantní dámy pozvedly korbele k oslavě probíhajícího bakusu
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HASIČSKÝ PLES SDH
KOZINEC – 16. 2. 2013
V sobotu 16. 2. 2013 proběhl v prostorách KD Holubice Hasičský ples
pořádaný členy sboru SDH Kozinec.
Kapacita sálu byla naplněna do posledního místa, k poslechu a tanci hrála
hasičská skupina PARADOX.
O výzdobu se netradičně postaraly děti z Mateřské a Základní školy
v Holubicích. Některé děti nakreslily
své vlastní obrázky s hasičskou tématikou, ostatní vymalovaly připravené
obrázky. Všechny do jednoho byly
velice krásné, a my doufáme, že jsme
byli u zrodu nového Muchy, van Gogha
či Kupky.
Zlatým hřebem večera bylo představení uspořádané členy SDH Kozinec.
Oproti minulému roku, kdy se nám
muži představili jako zdatné tanečnice
a baletky, si v tomto roce zvolili divadelní představení všeobecně známé
pohádky „O ČERVENÉ KARKULCE“.
Po důkladném prostudování veškerých
dostupných pramenů dobrali se pravdy
- jak to bylo s „Červenou Karkulkou“
doopravdy. Představení bylo velmi
vtipné, nejen díky konverzaci účinkujících, ale i vhodně zvolenými kostýmy
a nádhernými kulisami, ačkoliv byl sál
zaplněn do posledního místa, nikdo ani
nedutal a veškerým dialogům účinkujících bylo dobře rozumět. Děkujeme
všem účinkujícím za ztvárnění klasického díla, teď už víme, JAK TO BYLO
DOOPRAVDY. ;)
Další inovací při hasičském plesání bylo
100 ks nafouknutých balonků, které byly
v síti upevněny ke stropu.
V jednom z těchto balonků se ukrývala
výhra – litrová láhev šampaňského.
Jakmile byla síť otevřena a balonky
se vysypaly na parket, začalo to pravé
„peklo“. Balonky byly během pár minut
zcela zlikvidovány, výhra nalezena a uši
ostatních si konečně mohly odpočinout.
Jako každý rok i v tomto roce se
prodávala tombola, která byla velmi
pestrá. V některých případech i vtipná.
Nikomu z výherců nechyběl smysl pro
humor, odvažujeme se tedy říci, že
výhry potěšily i pobavily.
Nesmíme opomenout zmínit i občerstvení, které bylo rozšířeno o pochutiny
k plesu a zábavě neodmyslitelně patřící
- tedy utopence, nakládané hermelíny
či chlebíčky… Zároveň tímto chceme
poděkovat obsluze občerstvení: Tereze
Marešové, Katce Valtrové a Janě

Kulturní dění v obci
Hrubešové za naprosto bezproblémový
chod tohoto důležitého zařízení. ;)
Děkujeme Monice Citoríkové za krásně
namalované kulisy k hasičskému
představení a všem sponzorům, kteří
přispěli věcnými či peněžními dary:
- PRAKTIKA WOOD – Miroslav a
Marcela Kaňkovi
- AUTOŠKOLA VOCÍLKA
- DŘEVO ČERNÝ VŮL – Tomáš Janků
- AUTOMYČKA – Jan Šulc
- ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ FARMA
MILLER
- BALON SERVIS
- OÚ HOLUBICE
- FM LOGISTIC TUCHOMĚŘICE
- Antonín Šulc
- PROVINIUM – Pavel Pilecký
CLASSIC OIL – Marek Vejrážka
Ondřej Šlejmar …

Hosté na Hasičském plese
A představení O Červené Karkulce
v podání SDH Kozinec

Podtrženo a shrnuto, z našeho pohledu
a z prvních reakcí hostů během plesu
i po plesu se domníváme, že se ples
vydařil, že nasazená laťka z minulého
roku byla zase o kousek překonána
a posunuta výše.
Těšíme se, co nám přinese rok příští
a s ním i další Hasičský ples…….
nebo spíše…..čím nás hasiči opět
překvapí.
Na shledanou na Hasičském plese
v roce 2014!
Mifková Gabriela

Bavili se skvěle hosté i účinkující

Školní ples / Ze školních lavic
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V. školní ples je úspěšně
za námi
Děkujeme ještě jednou rodičům
za bohatou tombolu a omlouváme se
těm, na které nezbyly "tombolenky".
Děkujeme obcím Holubice a Tursko
za podporu a paní starostce Ježkové
za výraznou pomoc během příprav
i během vlastního plesu.
Děkujeme paní Servusové a Balonservisu za výzdobu sálu nafukovacími
balónky, které i letos inspirovaly návštěvníky plesu k hravosti.
K tanci nám opět výborně hrála skupina
DEKAMERON a ve třech vstupech
předvedla své umění taneční skupina
DVORANA. A bylo se na co dívat.
Posuďte sami.
Mgr. Vít Šolle
Tato fotka ukazuje, jaká byla
nálada na V. školním plese
Taneční vystoupení skupiny
Dvorana na školním please

Masopust v MŠ
V posledním únorovém týdnu děti
měly možnost poznat tradici lidového
masopustu. Samy pekly koláče a sladká
prasátka, vyráběly masky, učily se
masopustní říkadla a písničky, povídaly
si o lidových zvycích a obyčejích.
Ve čtvrtek 28. 2. 2013 přišly všechny
Masopustní veselí zavítalo
i do naší mateřské školky
Masky spolu soutěžily
v různých disciplínách

děti do školky v úžasných lidových
maskách, aby si připomněly i tuto
masopustní tradici. Nechyběli loupežníci, nevěsty, medvědi, prasátka, vodníci,
pekaři, kuchaři, opraváři, markytánky
a jiné. V kostýmech byly toho dne i
paní učitelky ve všech třídách, aby děti
po celý den stylově provázely speciálním programem.

Dopoledne si děti naplno užily veselí
masopustu - soutěžily, měly módní
přehlídku, tancovaly... Za krásné masky
byly všechny děti oceněny diplomy.
Masopust se v naší školce opravdu
vydařil. Nezbývá, než se těšit na tak
příjemnou a veselou atmosféru zase
napřesrok.
Martina Šídlová a učitelky MŠ
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Jarní úklid v obci

Sběr bioodpadu

Svoz velkoobjem. odpadu

Obec ve spolupráci s firmou REGIOS, a.s. nabízí sběr bioodpadu přímo
z domácností. Svoz 1x za 14 dní v období od 1. 4. do 30. 11. z nádoby, kterou
budete mít přímo doma. V případě zájmu kontaktujte OÚ Holubice. Nádoba je
zapůjčena po dobu svozu. Svozový den pro rok 2013 bude probíhat každý sudý
týden v pátek.
Cena:
147,- Kč vč. DPH za měsíční svoz nádoby o objemu 240 litrů
116,- Kč vč. DPH za měsíční svoz nádoby o objemu 120 litrů
Co do sběru patří: zbytky ovoce, zeleniny, slupky, skořápky od vajíček a ořechů,
čaj, káva, rostlinný odpad ze zahrady (listí, tráva, plevel, větve), výkaly drobných
domácích zvířat
Co do sběru nepatří: maso, kosti, uhynulá zvířata, olej z potravin, tekuté a silně
mastné potraviny, obaly od potravin – sklo, plast, kov

Kdy:
Kde:

5. 4. – 8. 4. 2013
Holubice u rybníka
Holubí háj - eurocesta		
Kozinec u pohostinství

Co do svozu nepatří:
zemina, stavební sutě, nebezpečné
odpady.
Fyzické osoby mohou v tomto
časovém rozmezí odevzdat zdarma
velkoobjemový odpad do přistavených kontejnerů.

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Zpětný odběr elektrozařízení

Kdy:
Kde:

6. 4. 2013, od 12:40 hod. do 14:40 hod.
Kozinec, před hospodou, od 12:40 hod. do 13:40 hod.
Holubice, před autobus. zastávkou, od 13:45 hod. do 14:40 hod.
Co přijímáme: zářivky a výbojky, autobaterie a monočlánky, vyjeté oleje
a použité olejové filtry včetně obalů, použité fritovací oleje, barvy a laky včetně
obalů, kyseliny, rozpouštědla, čističe a další domácí chemii, nádobky od sprejů,
staré a nepotřebné léky, TV, lednice
Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA tyto výše
uvedené nebezpečné odpady, povinností občana je odevzdat odpad osobně
obsluze sběrny a neponechávat odpad volně u sběrného místa.

Nevíte, kam umístit nepotřebnou
žehličku, mobil, DVD, video a jiné
drobné vybavení, které už dosloužilo?

Zpětný odběr použitých
baterií

Odevzdávejte zářivky obsahují rtuť

Baterie (nikoli autobaterie) můžete
odevzdávat v budově OÚ Holubice
do připraveného boxíku a pomoci tak
tolik zatěžované přírodě...

Sběr šrotu
Spolek holubických rybářů uskuteční
dne 23. 3. 2013 od 8:00 hod. svoz
železného odpadu. Šrot není nutné
nikam vozit, stačí jej nechat před
domem.

Tříděný odpad hraje prim
Od ledna 2013 máme v naší obci v oblasti odpadů dvě zásadní novinky. Jednou
z nich, ta méně příjemná, je zvýšení ceny za komunální odpad o 150,- Kč oproti
minulému roku. Zpráva, která sice mnohé z nás nepotěší, ale vezmeme-li v úvahu
náklady, které obec vynakládá na odvoz odpadu – není jiné možnosti, ať se nám
to líbí či ne. Každý komfort prostě něco stojí. Nicméně druhou novinkou – jistě
příjemnější - je možnost častějšího odvozu tříděného odpadu, a sice 2x týdně.
Tato zpráva jistě potěšila ty z nás, kteří odpad třídíme a se smutkem jsme museli
hledět na přeplněné kontejnery, válející se papír a plasty v okolí. Co nepobraly kontejnery, to nám vítr „krásně“ rozmetal po okolí. Častější odvoz tříděného
odpadu je opět komfortem, který však určitě rozjaří mysl nám, kteří chceme něco
pro životní prostředí, už tak dost zkoušené, udělat. Nám, kteří oceňujeme změnu,
která nám v obci nastala – a sice čistotu a pořádek, a to nejen kolem kontejnerů. Nejen, že tříděním odpadů, mimo jiné, snížíme počet skládek komunálního
odpadu, ale zamezíme skládkám, které se začaly kolem „barevných popelnic“
tvořit.
Leden tohoto roku tedy přinesl zdražení odpadu na straně jedné, ale i možnost
udělat něco pro nás všechny a pro naše okolí na straně druhé. Prostě komfort,
který stojí za to.
AP

Řešením pro Vás je umístit drobnou
elektroniku do šedého boxu, který
je připraven právě pro tyto případy
v budově OÚ Holubice.

Vysloužilé zářivky obsahují škodlivou rtuť a nepatří do komunálního
odpadu.
Myslete ekologicky a odneste je bezplatně do malé sběrné nádoby,
která je umístěna v kanceláři Obecního úřadu Holubice.
Do malé sběrné nádoby patří pouze
úsporné kompaktní zářivky, výbojky,
lineární (trubicové) zářivky do délky
40 cm a LED světelné zdroje.
Do sběrné nádoby nepatří klasické,
reflektorové, halogenové žárovky
a poškozené světelné zdroje.

Spolky v obci
u nás trénuje od léta a moc toho
o něm ještě nevíme.
Můžete nám o své fotbalové cestě
říci něco více?
Začínal jsem samozřejmě jako hráč
– nejvýše jsem hrál 2. ligu ve Viktorce
Žižkov. Pak jsem se coby novinář
věnoval fotbalu tak trošku z druhé strany
lajny. Poznal jsem řadu skvělých hráčů
i trenérů a mnohému se od nich naučil
- nejen o hře. Přitom jsem absolvoval
trenérskou školu, získal licenci a začal
trénovat. Pravda, trénoval jsem spíše
vyšší herní třídy a soutěže (Velvary,
Slaný, divizní Kralupy nebo Aritmu
Praha), Holubice jsou proto pro mne
něčím trochu novým (pozn. redakce –
Holubice hrají 3. třídu, což je o úroveň
níže než okresní přebor).
Trenér A týmu - pan Šarlinger

Zastaveníčko s trenérem
O holubickém fotbale píšeme
většinou v sezóně, kdy přinášíme
výsledky zápasů a zveme fandy
na utkání příští. Náš fotbal ale ani
v zimě samozřejmě „nespí“. O pár slov
jsme požádali trenéra našeho A týmu,
pana Jiřího Šarlingera. Pan Šarlinger

V čem je ten rozdíl?
Hlavně jde o to, že hráči tady mají
většinou na prvním místě svou práci
a rodinu, což je pochopitelné. Ale o
to větší může být radost a zábava, se
kterou fotbal hrají.
Jak se podařilo, že trenér Vašeho formátu a zkušeností trénuje 3. třídu?
Nejspíše za to může předseda holubického Sokola pan Mareš. Přišel za mnou
a přemluvil mne. Rozhodl nejen fakt,

Hokejové utkání SDH Kozinec a TJ Sokol Holubice
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že v panu Marešovi má klub zapáleného aktivního předsedu, ale i pověst
holubického fotbalu – jeho atmosféra,
herní zajímavost a dobrá fanouškovská
základna v obci. Kde je dobrý základ
a motivace, tam je možné něčeho
dosáhnout.
Říkáte něčeho dosáhnout – jaký je
Váš cíl v Holubicích?
To je jednoznačné – postup do okresního přeboru.
Jak vidíte naše šance?
Vidím je jako velmi reálné, velmi nadějné.
Mužstvo brzy pochopilo můj náročnější,
profesionální systém tréninku, zapracovalo na jistých návycích, kondici i
na taktice. Už na podzim ukázalo, že
tým má motivaci a kvalitu - přezimujeme
na 1. místě tabulky. Navíc jsme získali
2 kvalitní posily (jedna další je ještě
v jednání), a tak myslím, že jaro bude
velmi zajímavé a o postup budeme
určitě bojovat naplno.
Budeme samozřejmě všichni držet
pěsti, aby se okresní přebor podařilo
„vykopat“, a přejeme Vám i všem
Vašim svěřencům hodně zdraví,
radosti a podpory fanoušků.
Děkuji za rozhovor.		

HM
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JAK KŮŇ LÉČÍ DĚTI
Využití koně člověkem je dnes
zaměřeno především do oblasti
sportovní. Kůň však může i léčit, a to
jak děti, tak dospělé s různými zdravotními problémy. Léčebnému využití koně
se věnuje obor Hiporehabilitace.
Tato metoda prostupuje mnoha obory
– lékařstvím, fyzioterapií, psychologií, psychiatrií, pedagogikou, sociální
oblastí, ale i sportem pro postižené,
tzv. parasportem. Podle zaměření se
hiporehabilitace člení do jednotlivých
podoborů či sekcí.
Aktivita s využitím koně je oblast
speciální pedagogiky, kdy se s pomocí
koně klienti učí „sociálnímu chování“.
Kůň často bývá využíván i jako
motivační prostředek pro léčbu různých
druhů závislostí a toto odvětví pak
nazýváme psychoterapií pomocí koně.
Hlavní klientelu tvoří lidé s psychickými
problémy, děti s pervazivními vývojovými poruchami či dokonce pacienti
psychiatričtí.
Nejrozšířenější oblastí hiporehabilitace určenou výhradně do rukou
fyzioterapeutů či rehabilitačních lékařů
je hipoterapie. Hlavním stimulem
a rehabilitačním prvkem je pohyb koně
v kroku. Lze ji využít u široké škály
diagnóz dospělých i dětí včetně kojenců
a batolat. U dětí pod 1 rok či dětí
s dětskou mozkovou obrnou využíváme
podobný princip jako u Vojtovy metody
- stimulaci globálního lokomočního
vzoru. Jedná se o aktivaci pohybových vzorů, s kterými se již narodíme.
Z praktických zkušeností můžeme
tvrdit, že správně vedená hipoterapie
má stejný léčebný efekt jako Vojtova
metoda na oblast motorickou, na oblast
psychickou pak výrazně větší.
Samotné hipoterapii vždy předchází
vyšetření fyzioterapeutem. Na základě
vyšetřených parametrů se stanoví
lokomoční stádium, podle kterého se
pak dítě na koni polohuje. Využíváme
zejména poloh primárního vzpřímení,
opačného sedu, aktivního sedu a sedu
bez držení. Volbu poloh, plemeno koně,
délku terapie, povrch terénu a rychlost
koně v kroku je vždy nutné upravovat individuálně podle motorických
dovedností dítěte a jeho momentálního
celkového naladění.
Jiný princip účinku hipoterapie využíváme u skolióz a vadného držení těla.

Jak kůň léčí děti
Setkáváme se zde s oslabením
hlubokých svalů podél páteře = hlubokého stabilizačního systému.
Jeho oslovení pomocí běžných cviků je
téměř nemožné, k léčbě lze využít pouze
nestabilní plošiny. Koňský hřbet nám tuto
nestabilní plošinu dává, navíc v pohybu
a prostoru s pozitivními emocemi, které
usnadňují fixaci nových pohybových
programů. Děti se zrakovým postižením často mívají vadné držení těla
z důvodu špatné orientace v prostoru.
Kůň dítěti „propůjčí“ své nohy a pomůže
mu s orientací v 3D prostoru s pohybem
vpřed. U poruch komunikace využíváme v hipoterapii rytmicity koňského
kroku. Dítě se naučí frázovat dle tempa
kroku koně, po kterém se již mnohem
snadněji přidává výslovnost souhlásek
a slov. Lidé s poúrazovými stavy často
trpí zhoršeným vnímáním tělového
schématu, při kterém dochází ke změně
stereotypu chůze.
Hipoterapie je jediná metoda, u které
lze korigovat chůzi seshora, což
nemá ve svém rejstříku žádná jiná
fyzioterapeutická metoda a dochází
tak k výraznému zrychlení rehabilitace nemocného. Stejný princip
využíváme i u klientů ortopedických
(náhrady kyčelních a kolenních kloubů,
zlomeniny na dolních končetinách).
Hipoterapii je možné využít i u respiračních onemocnění. Dechové svaly jsou
zároveň i svaly posturálními a podílí
se na vadném držení těla. Zlepšením

držení těla pomocí pohybu koňského
hřbetu oslovujeme tak i svaly dechového aparátu a druhotně zvyšujeme jejich
práci a tím i kapacitu plic.
Centrum hiporehabilitace Mirákl, o.s.
se snaží věnovat i dětem zdravým,
jelikož prevence v léčbě pohybových
obtíží hraje obrovskou roli. V dnešní
hypomobilní společnosti roste počet
dětí s vadným držením těla či s plochými
nohami.
Nepřispívá k tomu ani školní docházka,
kde je dítě nuceno dlouho sedět a to
ve věku, kdy není zcela dozrálá hrubá
motorika (držení těla), která se velmi
významně podílí na motorice jemné
(psaní, kreslení). Dítě tráví čas i u
počítače už tehdy, než je na to jeho
tělo „připravené“. Pouhá jízda na koni
zaktivuje hluboký stabilizační systém a
„ochrání“ tak Vaše dítě před vznikem
různých pohybových obtíží. Navíc se
jedná o terapii hrou, děti se na koně těší
a díky pozitivním emocím dochází i ke
zvýšené fixaci nově naučených pohybových dovedností.
Terapie se nakonec může stát i koníčkem
a děti můžou přejít na parajezdectví či
aktivní ježdění.
Více informací naleznete na stránkách občanského sdružení C. H.
Mirákl - www.chmirakl.cz.
Hiporehabilitace ve spojení s přírodou

Komerční inzerce
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Nabídka péče o seniory
Přinášíme Vám zajímavou možnost, jak vyřešit či zajistit péči o Vás či Vaše blízké.
Paní Anna Hulínská poskytuje péči a služby pro seniory.
Dochází do domácností seniorů, pomáhá s nákupy, obědy, s úklidem v domácnosti i s osobní hygienou,
doprovodí na procházku, k lékaři či přiveze léky.
Navrhne ideální řešení péče o Vašeho blízkého a sestaví plán péče na míru podle reálných potřeb.
Vše za cenu od 100 Kč za hodinu.
Vše je možné domluvit na telefonu 723 949 280.

Jak péče o seniory probíhá:
Péče o hygienu:
•
Doprovodím seniora do koupelny (vykoupu a osprchuji)
•
Umyji a vysuším vlasy
•
Pomohu při oblékání a svlékání
•
Převléknu lůžko
Pomohu při přesunu na toaletu a s malou osobní hygienou po ní
Strava:
•
Zajistím a přivezu oběd, ohřeji jej a podám připravené jídlo a nápoje
•
Umyji a uklidím nádobí
Péče o domácnost seniora:
• Vyperu prádlo v pračce, pověsím, vyžehlím jej
• Vyluxuji byt či dům seniora a provedu zběžný úklid

ŽALUZIE
SÍTĚ PROTI HMYZU
Dlouholetá praxe–19 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž
přímo od výrobce!
Dodání od 3 do 7 dnů!
Záruka 42 měsíců!
CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?
Zašlete rozměry skel e-mailem
nebo SMSkou, tentýž den obdržíte
cenovou nabídku.

Tel.: 777 208 491
E-mail: info@har.cz
www.har.cz
Po předložení tohoto inzerátu
inz HAR_A6 sirka.indd 1

SLEVA 10 % z celkové ceny.
6.12.10 16:37

LETNÍ TÝDENNÍ
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
V LEXIKU 2013
Zaměstnejte svoje děti i o prázdninách! Kdo si hraje, nezlobí…
V týdnech od 19. – 23. 8. a od 26. 8. – 30. 8. 2013






Letní škola digitální fotografie (volně navazuje Novinářský tábor)
Novinářský tábor s exkurzemi do mediálního zákulisí
S O S sportovně turistický tábor s angličtinou
Rozjezd před školou (matematika, český jazyk, po domluvě i angličtina)
Od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00 (Rozjezd před školou do 14:00) s možností
přivést dítě již v 7:45 hodin. Sleva do konce dubna!

Vzdělávací centrum Lexik, Roztoky u Prahy
Obránců míru 2348, tel. : 739 035 000, info@lexik.cz, www.lexik.cz

Kubova
Stále každý čtvrtek u večerky
19:30-20:00h

růžová a červená

vína bílá

Rulandské šedé

Neuburg

Pálava
Tramín červený

Chardonnay

Hibernal
Muškát ottonel

Merlot

suché

65,-

suché

65,-

polosuché 65,polosuché 65,polosuché 65,polosladké 65,polosladké 65,-

každý 20. litr zdarma !

Zweigeltrebe
Syrah
Merlot
Rubinet
Frankovka

růžové polosladké

růžové polosuché 65,13 %alk. suché

Modrý portugal

Novoroční cuvé

eštěstále j

65,-

suché
suché

65,-

65,65,-

polosuché 65,polosladké 65,polosladké 65,-

www.sykora-vino.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 leden - únor, 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:
25. 3. 2013. ● Další číslo vychází: 2. týden v dubnu. ● Tel.: 315 786 086, e-mail: redakce@holubicekozinec.cz, www.holubicekozinec.cz.

