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Sportovní den po holubicku
Kdo zůstal o prodlouženém červencovém víkendu v Holubicích, neprohloupil. OÚ Holubice ve spolupráci
s TJ Sokol Holubice připravili pro děti a holubické ženy sportovní program. Muži zůstali letos opomenuti, příště by se mohli zúčastnit také – třeba v pití piva brčkem na rychlost ;o).
Nejprve přišly na řadu nedočkavé děti. Ujal se jich výřečný a vtipný klaun, který s nimi tancoval a vyzýval
je k soutěžení o ceny na jevišti. Následovaly sportovní disciplíny na fotbalovém hřišti, v mezičase si
mohly děti zaskotačit na skákacím hradu, nechat si namalovat něco pěkného na obličej.
Na závěr odpoledne přišel i Tom a Jerry. Tím však Sportovní den zdaleka neskončil.
... pokračování na str. 7
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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 24. 9. 2013 od 18:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ.
Další vydání Našich novin najdete
ve schránce 17. - 18. 10. 2013.
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

Informace z obce
Povodně 2013 - poděkování
Příroda nám sem tam připomene, že my, lidé, nejsme výhradními vládci planety.
A tak se stalo, že v červnu tohoto roku přišla do většiny měst a obcí velké voda.
Naštěstí nebyla tak ničivá jako před několika lety, ale přesto si vybrala krutou
daň. My obyvatelé vyvýšených míst máme to štěstí, že se nás velká voda netýká.
Pokud by jednou došla velká voda až k nám, pak by musela Vltava vystoupat
o cca 200 metrů a to se jen tak nestane. Ať už se v médiích píše o blbých náladách,
tunelářích, podvodnících, zlodějích, rasistech, a tak podobně, pořád existuje velké
množství lidí, kteří mají vůli si pomáhat.
A právě pomoc SDH Kozinec a některých našich sousedů, kteří přidali ruku k dílu
a pomohli (jak fyzicky, tak materiálně) postiženým sousedům v Kralupech
nad Vltavou a nejen tam, evokovala napsání tohoto článku. Tato dobrovolná forma
pomoci nemá být a zpravidla není založena na ziskuchtivosti dobrovolníků, naopak.
Mnozí ve svém volnu, za cenu dovolené, na úkor rodin a soukromí, věnovali
svůj čas a prostředky cizím a potřebným lidem. Sluší se Vám poděkovat, nejen
za naši obec, i sám pan starosta Kralup nad Vltavou (pan Petr Holeček) poslal paní
starostce Holubic a Kozince poděkování:
„Vážená paní starostko!
Dovolte mi, abych Vám i občanům Holubic a Kozince velmi poděkoval za pomoc, kterou jste městu
Kralupy nad Vltavou poskytli během povodní. Pomoc byla rychlá, účinná a moc pro nás a naše
obyvatele znamenala.
Hmotné dary byly využity k účelům likvidace povodní nejenom v našem městě, ale i v ostatních
okolních obcích postižených velkou vodou.
Se srdečným pozdravem Petr Holeček – starosta města Kralupy nad Vltavou“

V červnu oslavili narozeniny:
Helebrantová Zdeňka, 83 let
Krejžíková Růžena, 87 let
Kyncl Jaroslav, 84 let
V červenci oslavili narozeniny:
Kohoutová Anna, 60 let
Křtěn Otta, 80 let
Pospíšil Jindřich, 88 let
V srpnu oslavili narozeniny:
Helebrant Bedřich, 87 let
Helebrantová Dagmar, 70 let
Jednorožec Václav, 70 let
Maršík Jaroslav, 81 let
Paduchová Marie, 75 let
Procházková Marie, 89 let

Stejně tak i pan starosta Černošic, pan Filip Kořínek, se zapojil do pomyslné fronty
vděčných, kteří tímto způsobem uznali a ohodnotili účast SDH Kozinec na záchranných pracích a odstraňování následků povodně v Černošicích.
Nemá cenu nic víc dodávat. Vy, kteří si tento dík zasloužíte, víte své a ostatní
nám mohou jen závidět, jaké máme sousedy a přátele. Pojďme si všichni přát, že
v budoucnu nebude nutné děkovat za pomoc při živelných pohromách a že se nám
vyhnou. Pokud se nám v budoucnu nevyhnou, pak máme jistotu, že jsou mezi námi
tací, kteří těm, co to budou potřebovat, znovu pomohou.
S úctou Vám DĚKUJEME.

Vzpomínka
Čas plyne, ale bolest zůstává.
Dne 4. srpna jsme vzpomněli nedožitých 70 let mé manželky, Kamily
Vodolanové, 3. října tomu bude již 6
let, co nás navždy opustila.
Stále vzpomíná manžel, dcera a
vnučky

K rukám paní starostky Ježkové a kozineckým hasičům přišel tento e-mail
- poděkování:
Milá paní starostko, milí členové kozineckého SDH,
moc ráda bych touto cestou poděkovala za ochotu a za pomoc při sobotním hasičském zásahu,
při kterém byl vyproštěn náš dvouletý syn ze zabouchnutého bytu. Veliké dík patří zejména panu
Marku Vejražkovi, který věnoval svůj sobotní volný čas k vyřešení této svízelné situace, potažmo
panu Doškovi (sousedovi z Kozince - v okamžiku zásahu veliteli roztockých hasičů)
I přes tuto zkušenost, kdy nám s manželem nebylo zrovna nejlépe, jsme zjistili, jak ochotní a fajn
lidé v naší obci žijí.
Ještě jednou veliké díky za vše,
Zuzana a Petr Výborných

Rozhovor měsíce
Pocházím z Turska a do Holubic jsem
se před lety přiženil.
Čím jste byl před důchodem?
Celý život jsem pracoval u Policie.
Zajímavé je, že jsem vždy přišel
do styku s lidmi ze společenského
dna, a až díky autoškole jsem zjistil,
jak šikovní, svobodomyslní, vzdělaní
a chytří jsou dnešní mladí. To je velká
naděje pro nás všechny.
Být a mluvit s mladými lidmi je obrovskou
vzpruhou a zdrojem životní energie.
To bych doporučil všem důchodcům –
neuzavírat se jen do komunit seniorů.
Pak není důležitý nějaký výdělek, ale
člověka to prostě baví, žije tím.
Pan Bohumil Vocílka

Rozhovor s Autoškolou
Holubice
Prázdniny utekly jako voda. Mnozí jste během nich hodně cestovali,
hodně jezdili autem. Ten, koho vám
dnes představíme, toho najezdí hodně po celý rok. Jde o pana magistra
Bohumila Vocílku, který vede Autoškolu Holubice.
Jak se člověk stane učitelem v autoškole?
Přijde věk pro odchod do důchodu.
V mém případě to bylo 55 let a to je
dost málo na to, sedět se založenýma
rukama. Tak jsem začal přemýšlet, co
by mě bavilo a nápad založit autoškolu mi přišel dobrý. Pak vyřídíte vše
potřebné a začnete.
Kdy Vaše autoškola vznikla?
Do důchodu jsem šel v červenci 2008,
takže hned poté. Nejdřív jsme měli
učebnu tady v Holubicích, pak se
autoškola začala rozrůstat, a tak jsme
zařídili lepší učebnu v Roztokách, kde
jsme našli ideální prostory k pronájmu.
Zpočátku mi část mé rodiny s autoškolou pomáhala, dnes už mají svou vlastní
(pod názvem Autoškola Vocílka). Moje
Autoškola Holubice se specializuje
na skupiny A, B a C (motocykly, osobní
a nákladní auta).
Nabízíme také kondiční jízdy, nejen pro
ty, kteří delší dobu nejezdili, ale i pro ty,
kteří ještě nejezdili v zimním období.
Více najdete ne webu www.autoskolaholubice.cz.
Vaše autoškola se tedy jmenuje
Autoškola Holubice. Vy jste přímo
z Holubic?

Kdo jsou vlastně Vaši žáci?
Většinou jde o studenty a mladé lidi, ale
občas se objeví i výjimka – rekordní věk
žáka naší autoškoly je 63 let.
Ideální věk pro absolvování autoškoly je
18 až 22 – to jde ještě všechno výborně
do hlavy, rychle se učí a automatizuje se potřebná koordinace pohybů a
myšlenek při řízení.
Je nějaký rozdíl mezi žáky – muži
a žákyněmi – ženami?
To bych neřekl. Ze začátku jsou možná
muži trochu šikovnější, ale to se
brzy srovná. Ženy jsou pak mnohem
odpovědnější, muži jdou většinou
do všeho po hlavě.
Jaká je úspěšnost žáků u zkoušek?
Obvykle jich projde napoprvé tak 70
až 80 %. Ženy bývají o něco lepší
v teorii, muži naopak v jízdách.
Má Vaše autoškola oproti jiným
nějaké výhody?
První výhodou je většinou cena
– nabízíme možnost splátek a pro studenty u skupiny B máme trvalé slevy.
Zakládáme si na individuálním přístupu
ke každému žákovi, snažíme se mu
vyjít maximálně vstříc. Plusem je i to,
že začínáme přímo na silnici. Jezdíme
samozřejmě i do pražského provozu
(zajezdit si třicítkou ve štrůdlech), ale
třeba takové Kladno je díky horšímu
dopravnímu značení často mnohem
větším oříškem.
Během výuky si u nás žák vyzkouší
i jízdu po rychlostní silnici - dálnici, což
mnohé autoškoly nenabízejí. Máme
také dobré učebnice s výukovým DVD.
A co považuji za hodně důležité: učíme
své žáky ohleduplnosti. Ta bohužel není
součástí učebních osnov, což je pak
na silnicích vidět...
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Součástí výuky je nejspíše - jako
vždy byla - teoretická a praktická
část, viďte.
Samozřejmě. Teorii pravidelně přednáší
zkušený lektor. Pokud je někdo schopen
se vše naučit sám nebo vše zná, musí
to holt prokázat u zkoušek. Praxe – tedy
praktické jízdy, to je samozřejmě gró
výuky.
Zažil jste někdy v rámci výuky nějakou nehodu?
Ano, jednou. Naštěstí nebyla zaviněna
námi (žákem) a nikomu se nic nestalo,
jen „ťukanec“.
A něco kuriózního?
Zajímavé bylo, když jsem učil jednu
žákyni,
která
odmalička
jezdila
na motokárách. Byla výborná řidička
od samého začátku. Ale – víte, co
pro ni byl největší problém? Auta
v protisměru! Na ta prostě nebyla
ze závodního okruhu zvyklá...
Co říkáte na řidiče u nás v Holubicích
a Kozinci?
Co říci těm, kteří sice mají řidičáky,
ale nevědí, že v obytné zóně, která
je prakticky skoro všude v Holubím
háji, mohou jet maximálně dvacítkou...
Že při výjezdu z obytné zóny nemají
přednost zprava. A že i když třicítka
na začátku Lesní ulice platí oficiálně jen
po první křižovatku, měl by ji každý brát
spíše jako začátek zóny, platící v celém
Holubím háji.
Proč? V Holubím háji je přece tolik dětí,
o neštěstí pak může rozhodnout zlomek
vteřiny...
Co Vám dělá největší radost?
V osobním životě - jednoznačná odpověď – moje vnoučata. Co se týče profese, tak úspěšní absolventi naší
autoškoly, ze kterých jsou i v praxi
výborní řidiči.
Co Vás naopak mrzí?
Snad, že řada lidí z Holubího háje dělá
autoškolu v Praze. Možná nevědí, že
jsme tady a jaké by u nás měli výhody.
A na závěr – Vaše přání?
Abych se autoškole a svým žákům
mohl věnovat do budoucna co nejdéle.
A všem samozřejmě přeji hodně zdraví
a kilometrů bez nehod.
Děkuji za rozhovor a přeji Vám i nám,
aby se Vaše přání splnilo. :-)
HM
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Občané Holubic se mohou
zapojit do elektronické aukce
5. 9. 2013
Terra Group Investment, a.s.
Dejme naše spotřeby energií dohromady
a
využijme
elektronické
aukce. To je možnost, jak pomoci
snížit běžné náklady každého z
nás společně. Vedení obce Holubic
se rozhodlo poskytnout prostory
pro informativní přednášku, webový
portál a kontaktní místo pro sběr dat
za účelem zprostředkování této služby
svým občanům.
Spojení poptávky za co nejvíce
domácností a využití elektronické
aukce - to je způsob, jak pomoci snížit
běžné náklady každé domácnosti.
E-aukce je v podstatě internetová dražba, ve které dodavatelé přes internet snižují své nabídky
a snaží se tak získat sloučený
objem
domácností.
Výhodou
tohoto způsobu nakupování je
transparentnost
celého
procesu
nákupu a navíc fakt, že dodavatelé
o svého klienta poctivě soutěží.

Přihlásit se mohou jednotlivé domácnosti i bytová sdružení. Stanoví se
přesné podmínky, které musejí dodavatelé dodržet, a osloví se potencionální
dodavatelé energií na trhu, aby soutěžili
o domácnosti.
Součástí celé služby, která je pro občany
ZDARMA, je i administrativní servis,
což znamená, že veškeré podmínky
i smlouvy za jednotlivé občany vyřídí
s vítězem e-aukce právě společnost
Terra Group Investment a.s.
Dle výsledků proběhlých e-aukcí
můžeme očekávat úspory v průměru
25 %. Přijďte se informovat na veřejnou přednášku, která se koná
ve čtvrtek 19. 9. 2013 v 18.00 hod.
v zasedací místnosti na Obecním úřadě
v Holubicích. 26. 9. 2013 v 18.00 hod.
se bude konat přednáška v sousední
obci Tursko na obecním úřadě.
Sběr dat (roční vyúčtování a smlouva
s dodavatelem) pro zapojení se
do e-aukce bude probíhat do 21. 10.
v úředních hodinách na Obecním úřadě
v Holubicích.
Více
informací
na
přednášce
a na vývěskách.

Kalendář Prahy-západ
na rok 2014
Od 1. 10. 2013 budou v prodeji kalendáře na rok 2014, 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 50,- Kč.

Aktivity v kulturním domě v Holubicích
Den

Od - do

Aktivita

Kontaktní osoba

Pondělí

10:00 - 11:30

Mimísek

p. Adamová

15:00 - 19:00

Dance crew - nové

p. Bláhová

20:00 - 22:00

Florball

p. Kostřáb

10:00 - 12:00

Škola - tělocvik

Mgr. Vít Šolle

16:00 - 17:00

Taneční kroužek pro děti 7-10 let

p. Marešová

17:00 - 18:00

Taneční kroužek pro děti 4-6 let

p. Marešová

18:00 - 19:00

Závodní aerobik

p. Tydlitátová

19:30 - 20:15

Rope Skipping

p. Tydlitátová

20:15 - 21:00

Body stylling

p. Tydlitátová

Středa

10:00 - 11:00

Škola

Mgr. Vít Šolle

Čtvrtek

8:00 - 11:00

Škola - tělocvik

Mgr. Vít Šolle

15:30 - 16:15

Cvičení rodičů s dětmi 2-4 roky

p. Tydlitátová

16:15 - 17:00

Cvičení pro děti 5-7 let

p. Tydlitátová

17:00 - 19:00

Závodní a komerční Aerobik

p. Tydlitátová

19:00 - 19:45

Master Jump

p. Tydlitátová

20:00 - 22:00

Florball

p. Kostřáb

10:00 - 11:00

Škola - tělocvik

Mgr. Vít Šolle

11:45 - 12:35

Škola - tělocvik

Mgr. Vít Šolle

Úterý

Pátek
Sobota

Rezervováno pro plesy

Neděle

15:00 - 19:00

Soukromé tance

p. Hrdlička

18:30 - 19:30

Cvičení pro dospělé i děti od 2 let

p. Tydlitátová

19:30 - 20:30

Kruhový trénink

p. Tydlitátová

21:00 - ??
Historický šerm
								

Podzim na zahradě / Podzimní úklid
Podzim na zahradě
Hned na začátku mého článku bych
chtěla všechny čtenáře upozornit, že
jsem zahrádkář teprve čtvrtým rokem.
Jsem tzv. dítě z paneláku, kdy jsem
na naší chatě s odporem přistupovala
k jakémukoliv pletí, stříhání větví,
sekání trávníku a zařekla jsem se, že
NIKDY nebudu dělat něco podobného
a NIKDY k těmto činnostem nebudu nutit
své děti. Čas běžel a já mám zahradu jak
hrom a hlavně jsem naprosto změnila
svůj názor a zbláznila jsem se do všeho,
co roste, kvete, plodí atd. Manžel už
nade mnou hudruje, co proboha zase
vezu za kytku, že nebude kvůli keři
stěhovat barák, že už tu ozdobnou trávu
stěhuje potřetí a NAPOSLED atd.
Vím, že mezi vámi jsou skvělí zahradníci a není mým cílem někoho poučovat
nebo školit. Chci se s vámi jen podělit
o pár rad či zkušeností, které jsem
vyslechla od zkušenějších, vyhledala na
internetu či vyčetla v chytrých knihách.
Podzim je pro mě obdobím, ve kterém
přesazuji či sázím to, co jsem na jaře
nestihla. Moudřejší praví, že jaro
a podzim jsou nejvhodnější doby
na sázení a přesazování – tak proč
je neposlechnout. V mém případě jde
o přesazování, protože s každou novou
květinou pořízenou do zahrady vstupuji
na tzv. „křehký led“ u mé drahé polovičky.
Řídím se radou: „To, co kvete na jaře
– přesazujte na podzim. Co na podzim

- přesazujte na jaře.“ Květiny a keře
kvetoucí v létě „stěhuji“ většinou na
jaře. Ohledně sázení cibulovin – velmi
se mi líbila rada na internetu: „S koncem
školního roku cibuloviny ven ze země,
se začátkem školního roku cibule
do země.“
Odborníci radí zakládat na podzim
nový kompost, sázet ovocné stromy a
hlavně uklízet spadané listí. Spadané
listy je třeba shrabat – majitelé živých
listnatých plotů jistě jásají tak jako já,
zastříhat keře, růže a opět pletí a rytí
záhonků.
Podzim je určitě ideální dobou pro
zalití celé zahrady. Zkušení zahradníci
upozorňují na skutečnost, že většina
rostlin nezahyne přes zimu proto, že
umrzne, ale proto, že nemají dostatek
vody.
Ráda bych se s vámi podělila o radu
jedné mé kamarádky – velké pěstitelky kyselomilných rostlin, rododendronů
a azalek. Poradila mi, že než vyhazovat
peníze za drahá hnojiva a prostředky
na zakyselení půdy – 2x ročně – tj. na
jaře a na podzim, prolije tyto keře vodou
s přidaným octem – do 10 l konve jsem
nalila panáka octa. Mohu potvrdit funguje to.
Určitě nesmíme zapomenout na
ochranu choulostivých rostlin před
mrazy kůrou, listím či netkanou textilií.
Rostliny, které nesnášejí mráz, musíme
přenést do chráněných prostor. U nás
je to přesně období, kdy šílí celá rodina

Svoz velkoobjemového odpadu
Kdy: 					
20. 9. – 23. 9. 2013
Kontejnery budou přistaveny:		
Holubice u rybníka (2 kontejnery)
					
Kozinec u pohostinství (1 kontejner)
					
Holubí háj - u eurocesty (1 kontejner)
Co do svozu nepatří:			
zemina, stavební sutě, nebezp. odpady
Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat zdarma velkoobjemový odpad do přistavených kontejnerů.

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Kdy:
Kde:

21. 9. 2013, od 9:30 hod. do 11:30 hod.
Kozinec, před hospodou, od 9:30 hod. do 10:30 hod.
Holubice, před autobus. zastávkou, od 10:35 hod. do 11:30 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.
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– nemáme vhodný prostor, tj. chladnou
místnost do 10 °C, proto ty tři skvělé
palmy, co jsem si koupila ve slevě
a které se mi za ty roky docela pěkně
rozrostly, stěhuji do baráku. Touto akcí
samozřejmě zřetelně zmenšuji obytný
prostor, navíc je prý dávám na naprosto
nevhodná místa, a tak celá rodina celou
zimu tiše trpí při pohybu domem a já
celou zimu argumentuji slovy: „Přece
je nevyhodím, vždyť se holky tak pěkně
rozrostly.“
Ještě jeden postřeh – určitě s prvními
mrazíky
uzavřete
přívody
vody
a vypusťte vodu z kohoutků a hadic.
Vím, o čem mluvím. My jsme na to vloni
nějak zapomněli a moc jsme se pobavili.
Alena Plachá

Kominík
Provádíme kominické práce:
• Čištění komínů na tuhá paliva, výběr
sazí, kontrolu komínů včetně vystavení kontrolní zprávy dle nařízení vlády
č.91/2010sb., požárního deníku
a vylepení komínové známky.
• Čištění komínů na plynná paliva,
kontrolu
jímače
kondenzátu,
kontrolu komínů včetně vystavení
kontrolní zprávy dle nařízení vlády
č.91/2010sb., požárního deníku
a vylepení komínové známky
• Opravy komínových těles, vložkování komínových průduchů a
kompletní údržbu technického stavu
spalinových cest
Termín: sobota 5. 10. 2013
Kontakt:
Kominictví Kryštof
Marcela Macháčková
Tel.:
602 111 632
721 298 234
Možnost objednání na OÚ nebo na
uvedeném telefonickém čísle.
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Ze školních lavic

Ohlédnutí za loučením
s předškoláky v MŠ

Zahájení školního roku
2013/14 v základní škole

V pátek 20. června děti, které jsou už
nyní prvňáčky, měly možnost v rámci
loučení se školkou zažít něco jedinečného – nocování ve školce.
Všichni se sešli po sedmé hodině
večerní v přízemní třídě Včelek. Děti
přinesly slané a sladké dobrůtky,
o které se podělily. Zábavný večer mohl
začít. Děti si zkusily řídit terénní autíčka
na ovládání a pak si opekly buřtíky.
Před “večerkou” se ještě všichni vydali
na procházku po Holubím háji. Když
už se pak chystali ke spaní, objevila
se na zahradě školky Bílá paní! Ale bát
se jí nikdo nemusel – dokonce všem
na dobrou noc pěkně zatančila.
Ráno všechny děti dostaly diplom
a medaili za statečnost. :-)

Slavnostní zahájení nového školního
roku v základní škole proběhlo pro
88 žáků, z toho pro 30 žáků 1. třídy.
Celkový nárůst počtu žáků oproti roku
předchozímu znamenal připravit školu
materiálně. Děkuji na tomto místě
vedení obou obcí našeho spádového
obvodu, paní starostce Evě Ježkové
a panu starostovi Turska Václavu
Vlkovi za velkou podporu rozvoji školy.
Bylo třeba dokoupit školní lavice, šatní
věšáky, učebnice a rozšířit vybavení
školní jídelny.

Hlavní a oficiální loučení s předškoláky proběhlo ve čtvrtek 26. června
na Zahradní slavnosti.
Děti i dospělé nejprve skvěle pobavila
pohádka divadélka ,,Romaneto” a po ní
již došlo na tradiční šerpování budoucích prvňáčků za účasti paní starostky
Ježkové. Ta všem dětem předala malé
dárky a popřála jim hodně štěstí
do dalšího života “školáků”.
Poděkování patří všem, kdo se s našimi
předškoláčky přišli rozloučit. Vytvořili
báječnou, slavnostní a milou atmosféru,
díky níž budou děti na své loučení se
školkou jistě dlouho vzpomínat.
Přejeme našim malým školákům jen
to nejlepší a samé jedničky!
Učitelky z MŠ
Každý budoucí prváček byl slavnostně
ošerpován

Velké investice si vyžádala školní
budova v Tursku. Během prázdnin
došlo k výměně oken, k modernizaci počítačové učebny, škola dostala
novou fasádu a byla dovybavena
novým nábytkem.
Škola se též rozrostla personálně.
Mgr. Renatu Vařechovou čeká úctyhodná práce v 1. třídě a Bc. Eva Zrostlíková
bude nově pracovat jako vychovatelka
školní družiny. I zde očekáváme nárůst
počtu dětí. Také školní jídelna musí
uvařit více obědů, a proto i na tomto
úseku nastoupila další pracovní síla.
Jsme na samém začátku školního
roku a snad brzy a dobře zvládneme
všechny novoty a nezvyklosti spojené
se vzrůstajícím počtem žáků. Čeká nás
10 měsíců školní práce, ve které se
pedagogové budou snažit předat svým
žákům maximum. Budeme realizovat
projekt spolupráce se ZŠ Chrášťany,
Tachlovice a Jinočany, od kterého si
slibujeme užitečnou výměnu zkušenos-

tí, inspiraci i příležitosti pro naše žáky.
Od nového školního roku zavádíme
některé změny v učebním plánu. Angličtinu budou mít povinně žáci již od druhé
třídy a pro žáky první třídy – což mnozí
uvítají - máme kvalitní nabídku kroužku
angličtiny, vedeného paní Vachalcovou. I letos uskutečníme tradiční akce,
jako Martinské posvícení, Školní ples
a Školní akademii. Také vyjedeme na
školu v přírodě a pro nejstarší žáky
máme připraven projektový týden
s bavorskou partnerskou školou.
Budeme
opět
spolupracovat
s partnerskou školou ve francouzském
Fromontu.
Do života školy se můžete se zapojit
i Vy. Přivítáme nabídky pro zajištění
pestré zájmové činnosti při škole, která
bude jako každý rok začínat v říjnu.
Mgr. Vít Šolle, ředitel školy
Poprvé ve školní lavici

Tak ahoj, školko...

Kulturní dění v obci
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... pokračování ze strany 1

Zlatým hřebem odpoledne byl fotbalový
turnaj holubických žen. Nechyběla paní
starostka, paní pošťačka, paní učitelka
ze školky a mnoho dalších zajímavých
účastnic. Zápasu dodávaly důležitost
holubické fotbalové dresy, které byly
dámám svěřeny.
Manželé a děti nadšeně fandili a již teď
se těší na další ročník turnaje.
Děkujeme všem sponzorům za finanční
a hmotné dary. Sportovkyním za účast
a boj do roztrhání těla.
AJ
I maskot se zapojil do hry

HOLUBICKÉ HUDEBNÍ HRY festivalové zápisky
Je za námi druhý ročník letního festivalu Holubické hudební hry, který je
hezkou ukázkou spolupráce jednotlivců a organizací v obci. Jako vloni
jsme spojili síly a za pomoci obecního
úřadu, Sokolu Holubice, SDH Kozinec
a místních sponzorů jsme mohli
zorganizovat malý festival, na kterém
vystoupilo od 13.00 hod. celkem šest
kapel rozdílných žánrů.
Odpoledne je určeno pro vyznavače
lehčích stylů (country, folk apod.) a s přicházejícím večerem nastupují kapely
tvrdších stylů. Jde o to, aby si v průběhu
odpoledne a večera každý našel tu svou
hudbu, která ho baví a festival nebyl jen
pro někoho. I takto nás hudba může
naučit toleranci, což si uvědomuji, když
si čtu pavlačové anonymní výkřiky na

některých internetových fórech.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem
fanouškům, kteří na festival přišli a kteří
se jak doufáme, dobře pobavili. Děkuji
kapelám, které zde hrály - jmenovitě
Křížoband, Dobrá 10 & Many Others,
Ve čtvrtek, Artvox, Cocktail ala motejl
a KATT, které vystoupily bez nároku
na honorář, což umožnilo festival
uspořádat s minimálními náklady a se
vstupem zdarma - pro vás, posluchače
a diváky. Velké díky patří i sponzorům
- společnosti Praktika Wood s.r.o.
a Ing. Jaroslavu Hoffmanovi, kteří
zaplatili prvotřídní zvuk, který obstarala
na jedničku firma Roll Audio s.r.o.
Obecní úřad celou akci zaštítil jako
pořadatel, Sokol Holubice dal laskavě
k dispozici areál a postaral se nám
o skvělé klobásky a studené pivo,
hasiči z Kozince zase zapůjčili velký
party stan a pomohli s přípravou

festivalového dne.
Uvědomuji si, že pro některé obyvatele Holubic je hlasitá hudba linoucí
se z parketu nepříjemná - obzvláště
pro ty, kteří bydlí v těsné blízkosti
areálu. Omlouvám se za způsobené
nepříjemnosti, a za pořadatele děkuji
za toleranci.
Musím říct, že v Holubicích bydlím už
15 let a vždy, když se povede podobná
akce, jsem rád, že bydlím na vesnici,
kde si lidé přes mnohé rozdíly pomohou,
protože v tom vidím naši jistou odlišnost
od lidí z měst. Buďme hrdí na to, že
jsme "vidláci", a že spolu umíme vyjít
a společně se bavit.
Krátký sestřih videa z festivalu naleznete na YOUTUBE zde:
http://youtu.be/vbBOwGfzpe0
Létu, hudbě a prázdninám zdar.
Jaromír Chaloupek
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3P podruhé
Pozvánka na

2. Posvícenský putovní
pohár
Zahájení ve 13:00 hod
v areálu fotbalového hřiště
Je připraven na bohatý program, kde
hlavními body jsou:
• fotbalové utkání na víceúčelovém
hřišti o posvícenský pohár
• Holubický běh na 3,7276 míle
respektive 5999 m
• závod HKK (Holubicko-Kozinecké
kolečko) na všem,
co má kola
---------• živá i reprodukovaná hudba
revival Hannah Montana
• dobrá nálada, dobré jídlo a pití
Další a podrobnější informace najdete
na webových stránkách obce.

Kavárnička dříve
narozených

Bazárek podzimního a zimního oblečení a potřeb pro děti
V září se chystá již tradiční bazárek podzimního a zimního oblečení a potřeb
pro děti. Přijďte prodat to, co už Vaše děti nepotřebují a nakoupit věci nové.
Přinést můžete podzimní a zimní oblečení, obuv, hračky a jiné potřeby pro děti,
těhotenské oblečení apod. Největší zájem bývá o věci pro předškoláky a školáky.
Výkup bude probíhat 20. 9. 2013 od 16.00 do 19.00 hod. v KD Holubice, prodej
bude v sobotu 21. 9. 2013 od 9.30 do 15.30 hod. tamtéž.
Prodávané věci označte cenou, Vašimi iniciálami a pořadovým číslem dleformuláře (samolepka, přišpendlený lístek) a zároveň doneste (nebo zašlete e-mailem)
vyplněný formulář, který je k dispozici na OÚ nebo na e-mailu: klubmimisek@
holubicekozinec.net.Na všechny se těšíme,

Mimísek
Milé maminky a děti,
vypadá to, že schůzky Mimísku v KD v Holubicích zase od podzimu budou, našly
se aktivní náhradnice z řad místních maminek, které by rády s Mimískem pokračovaly. Bližší informace vyjdou v říjnovém vydání Našich novin, schůzky budou
pro děti od cca 2 let.
Lucie Benešová

Klub důchodců při OÚ Holubice-Kozinec pořádá ve čtvrtek 26. září
2013 od 15.00 hod. další setkání
v Kavárničce - v zasedací místnosti
OÚ v Holubicích, na kterou zveme
všechny naše seniory.
Pestrý program je zvolen s ohledem
na naši věkovou kategorii. Občerstvení bude rovněž zajištěno. Proto
nezůstávejte sami doma a přijďte
mezi své vrstevníky dozvědět se
něco nového a pobavit se.
Klub důchodců Holubice-Kozinec
Pozvánka na

POHÁDKOVÝ
LES
5. 10. 2013 od 13:00 hod.
pořadá OÚ Holubice
lesík za fotbalovým hřištěm

Kronika vypráví
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Ohlédněme se zpět časem, co se píše v Pamětní knize obce Holubic z roku 1882 o dění ve vesnici v roce 1945.

„Nařízením velitelství Rudé armády byla zavedena také obecní služba noční na národním výboru.
Předseda Arnošt Humpl obdržel z toho důvodu plat až do konce června. Toto datum bylo prodlouženo následkem sem dodaných na práci Němců – 30 žen a 10 mužů, ke kterým bylo zavedena
noční hlídka. Po celou dobu okupace byl zde usazen se svým strojem cestujícmí biografem kočující
živnostník Žďárský. Zestátněním byla jeho licence zrušena, a aby byla zde znovu provozována, obec
podnikla nákladem 27.000,- korun jeho přestavbu, kterou státní podnikání vyžadovalo, současně
byla opravena studánka. Následkem odsunu Němců z pohraničí byla na výzvu vládní celá řada našich
občanů, kteří sobě nové domovy tam zaopatřili, počet obyvatelstva klesl z 836 obyvatel na 623
osob. Místní fotbalové mužstvo sobě upravilo hřiště na zahradě část její při rybníce byla pronajata
Karlem Hujou na pěstování zeleniny. Na místní národní výbor byly předány knížky, které mívala
knihovna Sokola. Nájemce velkostatku Karel Klaibl zde pěstoval tabák, ze kterého do okolních obcí
i zbylé klacky po očesání lidé sami odnášeli, byl o ně takový zájem, cigareta se prodávala od 20,do 30,- Kč. Bylo zde dosti těch, kdo listy tabáku porůznu získané pro okolní podnikové spekulanty
opatřovali, po čtvrté hodině odpoledne 22. července 1945 od západu se přihnaly mraky, ze kterých
několik málo blesků bylo provázeno krátkou, ale prudkou bouří, větrnou jaké nebylo pamětníka,
veliká obilní kolesa u dvora po poražení štítů byla celá větrem povalena, mnoho obilí, které bylo na
řadách posečené nebo svázané v panákách nebylo nalezeno a když, tak jen úplně vymláceno. Na
stojatém místě, kde bylo nejvíc zralé bylo až 25 % ztráty zrna, při místním velkostatku se úplně
ztratilo na vagón hrachu, který z kupek od otvovické silnice vítr odnesl. Mnoho škody vzniklo na
krytině budov, kterou bylo ale velice těžko opatřit, menší cihelny po celou válku nesměly vyrábět,
nedostaly příděl uhlí.
Zde ještě zaznamenám jinou přírodní událost. 3. – 4. května 1941 uhodily 2 mrazy 7 a 8 stupňů.
Vše bylo pokryto jinovatkou doběla, obilí se dosívalo, brambory sázely, někde seli řepku. Od žní 1940
bylo hojně deště, již sklizeň byla velmi vlhká, řepka méně odrostlá, zima přinesla hojnost sněhu,
bylo nutno ji pluhy na sníh často po silnicích projíždět a místy prohazovat pro jeho velké navršení.
Zjara vyrazila hojnost pramene, stav vody v řekách a potocích byl velmi zvýšen, kolem zákolanského potoka pozemky do veliké šíře byly zatopeny. Naší cestou do zadních polí se nedalo jezdit, pro
množství pramenů a vody v Tursku a Kozinci měli plné sklepy vody a studny přeplněny. Pro vodu
zůstalo neoseto 20 korců pozemků, vzadu od A. Ženíška, na Kozinci 60 korců a na Tursku 180
korců polí. Ovoce bylo málo, úroda pro vlhko a chladno velmi slabá.“

Zpracovala AJ
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Holubický fotbal - sezóna 2013/2014

Když vycházely poslední Naše noviny
před prázdninami, ještě nebylo jisté,
jestli to naši fotbalisté dokážou –
a dokázali! Skutečně postoupili a po
devíti letech se pod vedením trenéra
Jiřího Šarlingera vrátili do okresního
přeboru! Takže ještě jednou gratulujeme a moc fandíme, aby se Holubice
ve vyšší soutěži předvedly v tom nejlepším světle.
V rámci letní přípravy odehráli fotbalisté TJ Sokol Holubice několik
přípravných utkání a hlavně se již
tradičně zúčastnili turnaje Budečsko,
letos pořádaného v sousedních Otvovicích. Holubičtí nejprve porazili domácí
Otvovice 0:1 a ve finále turnaje se
pak setkali s Kolčí, kterou smetli 4:1.
Již potřetí v řadě se tak holubickým
fotbalistům podařilo turnaj vyhrát.
Také gratulujeme. :-)
24. srpna jsme vstoupili do bojů
okresního přeboru krásným fotbalovým představením, ve kterém jsme si
doma pohráli s týmem Krňan doslova
jako kočka s myší. Tým Krňan, který
v okresním přeboru hraje slušný střed
tabulky, jsme porazili 9:1! Holubice
tak hned na úvod šokovaly skvělým
výsledkem a potěšily pohlednou hrou.
Výkopu zápasu s Krňany předcházela
jedna slavnostní událost – dlouholetý
doktor A týmu pan Václav Jednorožec
oslavil sedmdesáté narozeniny.
Přejeme všechno nejlepší!

Holubice - Krňany 9:1 (3:1)
Branky: 2x Štofl, 2x Valtr Jiří, Soukup,
2x Šindelář, Helebrant, Prilepski.
Sestava: Hajda - Mára, Valtr Jar.,
Moravec, Blažek - Šindelář, Helebrant,
Bouška, Prilepski - Štofl, Valtr Jiří
Náhradníci: Soukup, Dvořák, Levinský

Holubice - Jílové B 6:1 (3:0)
Branky: Valtr Jiří 4, Čížek František,
Soukup Jan
Všem fanouškům TJ Sokol Holubice
patří velký dík za stálou podporu a
našim chlapcům přejeme, aby jim forma
a bojová nálada vydržela co nejdéle!

Druhé kolo nás v poslední srpnovou
sobotu zavedlo na trávník Rapidu
Psáry, na kterém na nás čekala mimo
jiné i bývalá hvězda Slávie a reprezentace Pavel Kuka. A opět se nám
zadařilo! Porazili jsme Psáry u nich
doma 2:3. Holubice v Psárech
docela překvapily – ukázaly, že mají
velmi silný, zkušený a široký kádr.
Tým svými výkony podrželi především Jan Karfilát, Jan Moravec
a střelec dvou branek Jiří Valtr.
Psáry - Holubice 2:3 (1:3)
Branky: 2x Valtr Jiří, Štofl
Sestava: Karfilát - Mára, Moravec, Valtr
Jar., Vaigl - Blažek, Helebrant, Bouška,
Čížek - Valtr Jiří, Štofl
Náhradníci:
Levinský,
Fassman,
Wachtl, Soukup

Další zápasy:
4. kolo: 14. 9. 2013 od 17:00
Čisovice – Holubice
5. kolo: 21. 9. 2013 od 16.30
Holubice – Štěchovice B
6. kolo: 28. 9. 2013 od 16.30
Libčice – Holubice
7. kolo: 5.10.2013 od 16.00
Holubice – Úhonice
Jakub Dvořák, HM

Za krásného letního počasí jsme
v sobotu 7. září doma přivítali B tým
Jílového a po velmi pěkném, živém,
góly kořeněném a divácky líbivém
utkání jsme si na své konto připsali
další 3 body za výhru 6:1
po poločase 3:0.

Panu Jednorožcovi přejeme i my všechno nejlepší!

Před brankou našich soupeřů bývá rušno
Narozeniny i výhry je na místě řádně oslavit

Komerční inzerce
Taneční kroužek pro děti
v KD Holubice

Řádková inzerce
Nabízíme:
• provádění revizí
zařízení do 1000 V,

elektrických

• revizi elektrospotřebičů a zařízení
PZTS, CCTv a EPS,
• montáž a zprovoznění systémů
PZTS, CCTv a EPS,
• opravy a instalace PC,
strukturované kabeláže,

úterý 16 - 17 hodin (děti 7 - 10 let)
úterý 17 – 18 hodin (děti 4 - 6 let)
Kontakt:
Mgr. Hana Marešová, 723 23 62 83
hana.maresova@gmail.com

11
Prodám
Prodám
• střešní nosič
• 3 ks stojanu na kola na Škodu
Felicia.
Cena 650,- Kč

Výuka hry na klavír a klávesové
nástroje pro děti od 4 let
i pro dospělé

Tel.: 732 889973 (volat večer)

Holubí háj
Kontakt:
Mgr. Hana Marešová, 723 23 62 83
hana.maresova@gmail.com

Prodám i daruji:

• tvorbu webových prezentací.
Individuální přístup k zákazníkovi
samozřejmostí.
KONTAKT : +420 605 259 526
Dittrich Julius

• dětskou cestovní postýlku
• nosítko na dítě zn. Chicco
• dětské oblečení 0-4 roky po holčičce
(od zimní kombinezy po plavky
značky Next, Cherokee, H&M, C&A,
Gap, Early days, atd. )
• dětské botičky vel. 19 - 24 po
holčičce (některé jako nové, některé
vhodné na písek)
Vše za velmi nízké ceny, některé
kousky zdarma.
Tel.: 777 259752

MASÁŽE
Jiří Poskočil
Nabízíme:

klasická masáž
manuální lymfodrenáž
kraniosakrální osteopatie
reflexní masáž z mikrosystému plosky nohy
indická masáž hlavy
a
mnoho dalších
Cena:
150,- Kč / 30 min.
300,- Kč / 60 min.
Objednání na tel.: 773 614 276
Kde: Holubice 242, vedle Obecního úřadu (u konečné bus 316)
www.harmoniamystika.cz

Sleva 10 % na pergoly, altány a schody.
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
suché

65,65,-

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
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neodpovídá za obsah placené inzerce. ● Tisk zajišťuje firma Helma Beta, s. r. o., Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha 9. ● Uzávěrka dalšího čísla:
10.10. 2013. ● Další číslo vychází: 3. týden v říjnu. ● Tel.: 315 786 086, e-mail: redakce@holubicekozinec.cz, www.holubicekozinec.cz.

