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Děti se s pohádkovými postavičkami rychle spřátelily

		

Žížala Jůlie ... kdepak asi měla Dádu?

Pohádkový les plný zvířátek
„Chytila jsem na pasece žížalu, žížalu, žížalu, to protože utíkala pomalu, velmi pomalu.“,
slokou dětské písničky mohla dítka pozdravit žížalu Jůlii, která na ně čekala na 1. stanovišti
letošního Pohádkového lesa. Nebyla jedinou zvířecí bytostí v háječku nad hřištěm, v lese vyl
pes, bručeli medvědi, štěkali dalmatini, lezly želvy, proháněly se stonožky a pandy seděly
na stromech,…vše jmenované bylo možné spatřit první říjnovou sobotu v lesíku za hřbitovem
(a to s čistou hlavou - před požitím výborného burčáku pana Pileckého a svařáku z polní
kuchyně).
... 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 29. 10. 2013 od 18:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ.
Další vydání Našich novin najdete
ve schránce 14. - 15. 11. 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 jubilantovi
V září oslavila narozeniny:
Helebrantová Zdeňka, 83 let

ČEZ oznámení
V termínu od 21. 10. do 25. 10. budou
probíhat odečty spotřebované elektrické energie.

Pošta Tursko – oznámení
Pošta Tursko bude od 4.11. do 1. 12.
2013 uzavřena. Veškeré zásilky budou
k vyzvednutí na poště v Roztokách
(tel.: 233 910 060).

Důležité oznámení
České pošty - důchody
Upozorňujeme, že s platností od
1. října 2013 došlo ke změně
způsobu listovního doručování. Co
se týče doručování důchodů, pokud
nebude adresát zastižen, bude
důchod k převzetí připraven na poště
v Tursku až následující den po pokusu
o doručení (tedy nikoliv odpoledne
téhož dne, ale nejdříve až druhý den
ráno). Otevírací doba pošty Tursko
zůstává stejná (denně 8.00 -11.00
hod., pondělí a středa 16.00 – 18.00
hod., úterý a pátek 14.00 -16.00 hod).
Děkujeme za pochopení.

Informace z obce
Dne 24. 9. 2013 se uskutečnilo veřejná zasedání obecního zastupitelstva.

Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Výjimku z Regulativu územního plánu obce panu Jiřímu Hrubešovi pro stavbu
druhého domu Holubice č. p. 124.
2. Vyvěšení záměru o prodeji části obecního pozemku p. č. 52/6 k. ú. Kozinec
o výměře 40 m2.
3. Kupní smlouvu s panem Marianem Svojtkou ve věci odkupu části obecního
pozemku p. č. 349/1, k. ú. Holubice o výměře 24 m2. Cena bude stanovena dle
znaleckého posudku.
4. Kupní smlouvu s panem Jaroslavem Doubkem ve věci odkupu části obecního
pozemku p. č. 349/1, k. ú. Holubice o výměře 30 m2. Cena bude stanovena dle
vypracovaného znaleckého posudku.
5. Vyvěšení záměru o prodeji, části obecního pozemku p. č. 349/1 k. ú. Holubice
o výměře 63,7 m2.
6. Uzavření darovací smlouvy se Středočeským krajem o poskytnutí finančních
prostředků ve výši 9.700,- Kč pro SDH Kozinec a to k nákupu požárních hadic
a čerpadel.
7. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6013038/001 se společností ČEZ DISTRIBUCE a. s. za finanční náhradu ve výši 70.000,- Kč.
8. Změny v rozpočtu obce Holubice č. 2/2013 na základě doporučení finančního
výboru:
a. Rozpočtové příjmy:
b. Rozpočtové výdaje:
+ 8.500,- Kč těžba dřeva ERZ
- 73.036,- Kč zakoupení TERA
+ 169.749,- Kč stočné
- 6.900,- Kč prodejní stánky
+ 2.275,- Kč pronájem KD
- 1.800,- Kč nájem hřbitov
+ 3.000,- Kč sponzorství
- 16.241,- Kč DPH
- 11.508,- Kč
materiál - fasáda
200,- Kč poplatky ČNB
- 1.000,- Kč vratka - volby
9. Smlouva o zřízení věcného břemene s manželi Zitovými o uložení kanalizačních přípojek do pozemku p. č. 589 k. ú. Kozinec.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Volby se na území České republiky konají v pátek 25. 10. 2013 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a v sobotu 26. 10. 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Volební
místnost je umístěna v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holubicích.
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou
totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem,
nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování
umožněno.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je
povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu
ze zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu
ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním
okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku
vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadu České republiky
v zahraničí.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky
jeden hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či koalice, pro niž
se rozhodl hlasovat. Zároveň může volič na hlasovacím lístku vybrané politické strany, politického hnutí, koalice zakroužkováním pořadového čísla nejvýš
u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému
z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají
na posuzování hlasovacího lístku vliv.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
Zdroj: www.mvcr.cz

Rozhovor měsíce
semenáčků, které najdeme někde
v lese, jsem takový zahradní kutil nebo
třeba i vyrábím nábytek.
Je zřejmé, že musíte mít úžasný
cit v rukách, což je pro Vaši hlavní
činnost – masérskou práci - jistě velmi důležité.
Je pravda, že ruce jsou mým hlavním
spojením s člověkem, kterého masíruji.

Pan Poskočil s rodinou

Rozhovor s masérem panem Poskočilem
V dnešním rozhovoru Vám velmi
ráda představím člověka, který
mne okouzlil silou své osobnosti
a pozitivním přístupem k životu.
Před osmi lety jej potkala, coby jinak
zcela zdravého a šikovného mladého
muže, zákeřná oční nemoc, která mu
během jednoho roku vzala zrak a
změnila celý život...
Mnohého by taková rána osudu
zlomila. Pan Poskočil se ale se svou
novou životní situací srovnal a dnes
žije, jak jsem se sama mohla přesvědčit, v podstatě úplně stejně aktivně
a činorodě jako každý z nás – a možná
žije i „více“ než mnohý z nás...
Povídáme si v obývacím pokoji novostavby v sousedství Obecního úřadu
v Holubicích. Jak dlouho v Holubicích žijete?
Druhým rokem. Pocházím z Horoměřic, 9 let jsem žil v Praze, ale když jsme
s manželkou začali plánovat rodinu,
dozrál čas na první z pravidel správného chlapa: postavil jsem dům. Tedy
samozřejmě ne sám, ale přes firmu
svého kamaráda.
Druhé pravidlo – jak již tuším – jste
brzy naplnil také...
Ano – loni v dubnu se mi narodil syn.
A doplním, že vzhledem k mé lásce
k zahradničení jsem stromů zasadil
nepočítaně. :-)
To možná mnohé překvapilo...
Dělám spoustu věcí, které jsem ani
dříve, než jsem přišel o zrak, nedělal.
Kromě pěstování bonsají z běžných

Jak jste se k profesi maséra dostal?
Souviselo to logicky s mojí ztrátou zraku.
Dříve jsem pracoval v administrativě.
Po onom roce 2005 jsem se rozhodoval, jak dál, a masérský rekvalifikační
kurz byl pro mne vhodnou volbou.
Bylo to náročné, spousta teorie,
anatomie, učení o diagnostice, o chorobách, léčebných postupech...
Ale jsem rád, že jsem se dal právě touto
cestou. Není to totiž jen o tom něco se
naučit a pak se tím živit. Je to ve veliké
míře o empatii, o komunikaci s lidmi,
o možnosti jim v rámci svých možností
pomáhat. To je přesně to, co mne v mé
práci naplňuje a také to, co dělá rozdíl
mezi masérem a „masérem“.
Masáže v Holubicích jste začal provozovat až letos v červenci. Jak to?
Již dlouho mám svoji masérskou provozovnu v Praze na Horoměřické. Doma
jsem plánoval „masérnu“ od prvopočátku také (dům je tomu uzpůsoben), ale
čekal jsem, až můj syn trochu odroste.
Ta doba se ukázala právě letos v létě.
Jsem rád, že svojí službou mohu přispět
občanům Holubic k určitému zvýšení
komfortu jejich života.
Jaké typy masáží provádíte?
Nejsem zastánce takových masáží,
které bolí. Preferuji cílené, citlivé, jemné
a dlouhodobější působení. Klasická
masáž je samozřejmostí. K mým vlajkovým lodím patří manuální lymfodrenáž,
velmi účinná a rozšířená metoda
odstraňující řadu problémů (detoxikuje,
regeneruje, ale i odvodňuje, pomáhá
při křečových žilách atd.). Doporučit
mohu i kraniosakrální osteopatii, což je
jemná manuální terapie, která je velice
rozšířena ve vyspělém světě. Populární je masáž horkými lávovými kameny,
jedna z nejluxusnějších masáží vůbec
(zatím ale jen v Praze). Velmi příjemná
je indická masáž hlavy (champi) =
starověká ajurvédská terapie, zaměřená
na léčivé ošetření hlavy, krku, ramen a
horní části paží. V nabídce mám také
reflexní masáž z mikrosystému plosky
nohy, baňkování, shiatsu nebo reflexní
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masáž (reflexní terapii). Více si o masážích, o jejich účinnosti, vhodnosti či
nevhodnosti na různé neduhy můžete
přečíst na našem webu www.harmoniamystika.cz.
Od jakých problémů dokážete lidem
pomoci?
Nejde jen o zbavování fyzické bolesti.
Ta často souvisí s nějakým psychickým problémem, nejčastěji se stresem,
psychickým napětím či skrytou úzkostí.
Účinně lze eliminovat i příznaky migrény
a mnoho dalších problémů, které
lidé často řeší chemickými přípravky,
léky, bez ohledu na fakt, že jim tyto
preparáty často jen dál zatěžují organismus a pokud pomohou, tak jen
dočasně. Co je třeba velmi zajímavé,
stimulační masáže mohou pomáhat
řešit i různé dysfunkce a mentální bloky,
které mohou vzniknout u dětí přirozenou deformací lebky při porodu.
Zvykli si k Vám lidé z Holubic a okolí
již chodit pravidelně? Osobně jsem
na Vás slyšela samou chválu, ale ještě jsem si nenašla čas nebo mne bolístka nedonutila se k Vám objednat...
Za roky praxe jsem již vypozoroval, že
většinou lidé přijdou ze začátku jednou
při nějakém problému a pak si dají
pauzu, třeba i několik měsíců.
Poté přijdou znovu a pak se z nich
stanou pravidelní zákazníci. Své by
o tom mohli povídat řemeslníci nebo ti,
co pracují u počítače. Úleva od bolesti
je návyková...
Jak a na kdy je možné se k Vám
na masáž objednat?
Objednává se telefonicky na čísle
773 614 276. V Holubicích pracuji
v úterky a pátky po celý den, výjimečně
si lze domluvit i jiný termín.
A cena?
300,- Kč za hodinu.
Každá masáž ale asi netrvá hodinu,
viďte.
Hodina je většinou standard, ale jsou
i masáže, které trvají déle – třeba až
3 hodiny.
Když masírujete celý den, to asi
musíte být večer pěkně unavený.
Lze to vůbec zvládnout?
Není výjimkou, že pracuji skutečně celý
den téměř bez přestávky.
... pokračování na straně 4
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Únava je pak samozřejmostí, ale je
pravda, že stačí na chvilku si pak
doma lehnout, vypnout a tělo si rychle
odpočine.
Svoji roli v tom asi hraje i Vaše
krásná rodina – manželka a syn.
To určitě ano. Rodina je pro mne
to nejdůležitější na světě a doufám, že
se ještě rozroste. Mám pocit, že mít děti
je smyslem života.
S tím plně souhlasím a věřím, že
i řada našich čtenářů. Jste skutečně
velmi aktivní člověk – zvládáte svoji
náročnou práci, rodinu, zahradničení, výrobu nábytku. Ještě jsme něco
nezmínili?
Ještě jsme toho nezmínili spoustu.
Mám hodně koníčků. Zvykl jsem si žít
skutečně naplno. Miluju třeba knihy –
naštěstí dnes existují zvukové knihovny,
virtuální servery, kde lze digitální
knihy pořídit. Dokonce často sobě i
svým klientům pouštím čtené slovo
při masáži, což je ne právě obvyklé, ale
mnohými vítané. Mám vždy připraveno
třeba 10 titulů, aby si každý mohl vybrat,
co se mu líbí, a pak si knihu pouštíme i

Podzimní bazárek
V září proběhl již tradiční Podzimní
bazárek a myslím, že se opět velmi
povedl. Věcí byla spousta, skoro jsme
měly strach, že se to tam ani všechno
nevejde. Největší nával byl jako obvykle
hned v 9.30 hod., u "pokladny" se stála
poměrně dlouhá fronta. Myslím ale, že
každý, kdo přišel, si nakoupil, co potřeboval, případně alespoň poklábosil
s ostatními :) Jelikož je věcí opravdu
hodně, chtěly bychom pro příští rok

na pokračování. Ale celé to začalo před
lety, když jsem objevil knihy Arthura C.
Clarka či Stanislawa Lema – velkých
guru sci-fi literatury. A tito dva jsou i
mými literárními vzory.
Protože jsem vždycky ve společnosti
za baviče a velkého vypravěče, asi je
slovo docela moje parketa - a tak jsem
začal sám psát vědecko-fantastické
povídky.
Tedy Vy ale nepřestáváte překvapovat... Je možné si někde Vaše povídky přečíst?
Měl jsem štěstí, že se mne ujalo
nakladatelství Olympia a již mi vyšly
3 tituly - Vzpoura klonů, Masožravé pole
a Mise Alfa. Ty jsem také věnoval místní
knihovně, takže případní zájemci si je
tam mohou zapůjčit. Na Vánoce vyjde
jejich 2. vydání a příští rok by měla vyjít
kniha čtvrtá.
Kde na to všechno berete čas?
Když člověk chce, jde všechno na světě.
V této větě je, myslím, veliké poselství...
Určitě. Člověk by měl mít sny, měl by za
svými sny jít a plnit si je, bojovat, nikdy
se nevzdávat. A to jsem třeba ještě
nezmínil, jak rád vařím...

přijít s novinkou a pořádat bazárek 3x
ročně - jaro, léto, podzim.
Chtěla bych touto cestou poděkovat
paní starostce za poskytnutí prostor
v KD, všem pomocným rukám, které
se na bazárku podílely, a také všem
prodávajícím a nakupujícím, bez
kterých by bazárek nemohl být. :)
Pokud někomu z prodávajících něco
ještě chybí (zbyla nám taška s věcmi)
nebo máte jakékoliv dotazy či podněty,
pište na lucie.benes@gmail.com.
Lucie Benešová

Pane Poskočile, jak vidím, rozhovor s Vámi by nám mohl zabrat celé
noviny. Tolik prostoru ale bohužel
nemáme. Je něco, co byste na závěr
chtěl ještě předat našim čtenářům?
Snad jen to, aby lidé místo polykání
různých pilulek zkusili raději možná
zatím nedoceněné účinky speciálních
masáží a technik. A také aby nečekali,
až je bude opravdu něco trápit či bolet
- aby řešili vše včas a naučili se doceňovat prevenci v předcházení svým
bolístkám.
A z trochu jiného úhlu - ještě bych rád
popřál Holubicím, aby i nadále vzkvétaly obdobným tempem jako doposud.
Velký dík za to patří současnému
vedení obce, což nebývá vždy patřičně
doceněno. Když porovnám, jak na tom
jsou jiné vesnice v okolí, jsou Holubice
báječnou, živou a vyvíjející se komunitou. Jsem velmi rád, že jsme já a moje
rodina našli svůj domov právě tady.
Děkuji za rozhovor a přeji Vám
i našim čtenářům hodně přání a snů,
které se plní.
HM

Oznámení o přerušení
dodávky elektřiny
Dovolujeme si Vás informovat
o plánovaném přerušení dodávky
elektřiny pro obce Holubice a
Kozinec mimo část Holubí háj a to
ve dnech 31. 10. 2013 od 10.00
hod. do 14.00 hod. a 7. 11. 2013
od 10.00 hod. do 14.00 hod.
Důvodem
přerušení
dodávky
elektřiny jsou nezbytné práce
na zařízení distribuční soustavy.
V případě dalších dotazů nás
prosím kontaktuje na naší Poruchové lince 840 850 860.
Děkujeme Vám za pochopení.
ČEZ Distribuce, a.s.

Kulturní dění v obci

5

SDH KOZINEC VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

HALLOWEEN 2013
Kdy: 26. 10. 2013 od 16:00
(sejdeme se v 15:30 před hřbitovem v Holubicích, odkud půjde průvod k rybníčku Šatlava)
Kde: za hasičárnou
Program:
• průvod masek, zábavné soutěže pro děti
• rej masek (soutěž o nejhezčí masku), dlabání dýní (dýně k zakoupení na místě)
Občerstvení zajištěno ( nealko, alko, svařák, buřty, halloweenské buchty,...)
Děti dostanou zdarma čaj a sušenku.
V případě špatného počasí (sníh, silný déšť) se akce konat nebude.
Klub důchodců
Na zářijové setkání v Kavárničce dříve
narozených 26. září 2013 mezi nás
přišel Ing. Luboš Kníže, předseda
představenstva
Hospicu
knížete
Václava, o.p.s., který poskytuje domácí
hospicovou péči. Blíže nás seznámil
s touto novou službou, která je určena
nevyléčitelně nemocným a umírajícím,
kteří chtějí dožít důstojně doma v kruhu svých blízkých. Poskytovaná péče
je určena pro Kladensko, Kralupsko,
Rakovnicko a v částech okresů Praha-západ a Praha-východ.
Další informace zájemci mohou získat
na telefonu Hospicu knížete Václava,

o.p.s.: +420 602 298 708 nebo na www.
hospicknizetevaclava.cz, nebo www.
hkv-kl.cz, kontaktní pracoviště: Ctiborova 3091, 272 01 Kladno
V další části odpoledne jsme si povídaly
o připravovaných programech, které
bychom rády v příštích Kavárničkách
uskutečnily. Problémem pro naši další
činnost či existenci je letošní dlouhodobě malá účast. Pravdou je také to,
že naše řady opustily v poslední době
3 seniorky, paní Rychtaříková, Zitová
a Mrázková, které se od samého
počátku pravidelně zúčastňovaly našich
setkání. Dalších 6 našich kolegyň je
dlouhodobě nemocných. Touto cestou
je pozdravujeme a přejeme jim brzké

Beseda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou
Ve čtvrtek 31. října od 15.00 hodin bude hostem Kavárničky dříve narozených
spisovatelka Martina Bittnerová. S touto mladou spisovatelkou se setkáme již
podruhé, tentokrát bude přednáška na téma Karel Hynek Mácha. Martina Bittnerová umí téma pojmout z velmi zajímavého úhlu pohledu, můžeme se od ní
dozvědět nevšední skutečnosti o našich známých osobnostech, nejen to, co
jsme se učili ve škole, ale i to, co v učebnicích nebylo. Před časem nás navštívila se svojí přednáškou o životě Boženy Němcové. Všichni, kdo se přednášky
a besedy se spisovatelkou zúčastnili, odcházeli obohaceni o nové informace.
Martina Bittnerová je autorkou historických knih : Spisovatelky a Éros, ve kterých
popisuje příběhy významných žen od Magdaleny Dobromily Rettigové přes
Boženu Němcovou až po Hanu Kvapilovou. Volným pokračováním této knihy je
Utajený život slavných Čechů, kde se můžeme dočíst o osudech např. K. H.
Máchy, Viktora Dyka, S.K. Neumanna a dalších. Dále vydala knihu povídek ze
současnosti - Na nevěru se neumírá a v listopadu vyjde její novela V průšvihu,
pojednávající o dívce, která se stane ve 13 letech matkou. Společně se spisovatelkou Monikou Petrákovou připravuje nový román Život až zítra.
Přijďte na besedu, pozvěte i své sousedky, sousedy, kamarádky, nejen seniory,
povídání s paní spisovatelkou je určeno všem bez rozdílu věku. Vstup je zdarma.

uzdravení.
Dopředu máme již domluvené další
zajímavé hosty se zajímavými tématy.
Cestopisné vyprávění o Keni, o historii
Holubic a Kozince z archeologických
nálezů, přednáška o historii národa
českého, trénování paměti, cvičení
s terapeutem a další. Vstup je vždy
zdarma.
Obracíme se znovu na naše seniory
a seniorky, ale i další zájemce, aby si
přišli poslechnout naše zajímavé hosty.
Příští setkání bude v Kavárničce se
spisovatelkou Martinou Bittnerovou
31. října 2013.
Eva Šárová
Obec Holubice-Kozinec
Vás zve na

Setkání seniorů
Kdy: 25. 11. 2013 od 16:00 hod.
Kde: Zasedací místnost OÚ
Hudba: Ladislav Hovorka
Podrobnější informace o programu
naleznete v dalším vydání novin.
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Kulturní dění v obci

Holubický posvícenský pohár
Poslední zářijová neděle vylákala ven
většinu holubických rodin, aby se staly
svědky turnaje ve fotbale, závodu
v běhu a jízdě na všem, co má kola.
Horda dětí soutěžila na kolech a odrážedlech v několika věkových kategoriích,
jejich trasa vedla bezpečným okruhem
okolo fotbalového hřiště. Malí závodníci
brali soutěž velmi vážně, vidina medaile
a gratulace na bedně byla lákavá. :o)
Zato účastníků běhu byla hrstka,
většinu
potenciálních
soutěžících
odradila délka trasy, která čítala téměř
7 km, cestou bylo třeba překonat čtyřikrát kopec a různorodý přírodní terén.
Závod byl organizován profesionálně,
běžci obdrželi čip na kontrolu proběhnutí cílovým rámem, startovací číslo, byli
foceni profesionálním fotografem…
Turnaje ve fotbale se zúčastnilo 6 týmů:
TJ Sokol Holubice, SDH Kozinec,
Kozinec Stodolas, Vekr color, Atletico
a Stará garda. Akci hudebně doprovázela country skupina Křížoband, roli
moderátora získal zpěvák kapely – pan
Jaroslav Chaloupek. Výherci sportovních utkání byli po zásluze odměněni
pohárem, medailí, lahví alkoholového
moku, čokoládou či jiným dárkem.
Po vyhlášení vítězů patřilo pódium
skupině pro náctileté - Hannah Montana
revival.
Celou akci zorganizoval OÚ Holubice
s TJ Sokol Holubice, byla financována
výtěžkem
z
pronájmu
víceúčelového hřiště, stala se oslavou
sportu jako takového. Děkujeme
sponzorům za dary, organizátorům
za skvělou zábavu, výzvu k pohybu
a příležitost k setkání se s přáteli
a sousedy.
AJ
Tady se slavilo se šampaňským,
naštěstí dětským :o)

Na startu měl každý závodník síly ještě dost :o)

Ještě pár pokynů a závod cyklistů či koloběžkářů může začít...

Přihrej, přihrej, pošlu to tam :o)
Obci věrný Křížoband pana Chaloupka

Gratulace a sladká odměna na stupních
vítězů...

Kulturní dění v obci
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... pokračování ze strany 1

K poslechu rodičů a tanci nejmenších hrál Křížoband pana Chaloupka.
Vystoupila psovodka se svou učenlivou fenkou, které děti v přestávkách
nadšeně házely aport.
Vůni opečeného buřtíka neodolal téměř
nikdo, po procházce lesem na čistém
vzduchu a splnění všech bojových úkolů
vyhládlo všem malým dobrodruhům.
Děkujeme OÚ Holubice a sponzorům
za další ročník oblíbené dětské akce
a dobrovolníkům za jejich čas a práci
s výrobou nápaditých masek.
AJ
U pejska házely děti kroužky na cíl
U Cruely a jejího dalmatýna měly děti
zpívat písničky nebo odpovídat na různé
otázky

V holubickém lesíčku byly i tyto obzvláště
půvabné housenky

Želvy Máša a Dáša byly na jednom z posledních stanovišť na stezce Pohádkovým lesem

U Kocoura v botách děti lovily myšky, naštěstí jen plyšové ;)
Tak vypadal jeden z mnoha úkolů pro naše nejmenší, tento úkol zadávaly housenky

... pokračování na straně 8
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Kulturní dění v obci
Z holubického fotbalového
trávníku

... pokračování ze strany 7

Kouzelný havran učil děti, jak najít zvířátka
ukrytá v lese

Jeden z medvídků „čtyřušáků“ děti pohoupal na houpačce a druhý se jim podepsal

Děti se dobře bavily i po procházce Pohádkovým lesem

Naši vítěznou sérii při vstupu do
okresního přeboru přetrhla prohra 6:1
v Čisovicích. O týden později jsme
se doma utkali s B týmem Štěchovic
a bohužel jsme i doma inkasovali prohru
– Štěchovice B nás porazily těsně
před koncem jedinou brankou celého
utkání – 0:1. Ve sváteční den 28. září
nás čekalo derby v Libčicích, které
jsou stejně jako předchozí týmy jedním
z vedoucích týmů tabulky. Do Libčic
přijelo tolik fanoušků z Holubic, že se
naši museli chvílemi cítit jako doma.
Utkání bylo vyrovnané a spravedlivější
než konečná těsná výhra Libčic 3:2 by
byla remíza.
Naše smolná šňůra pokračovala
v sobotu 5. října, kdy nás doma porazily
Úhonice 0:3.
Asi jen málokdo by čekal další sobotu
12. října úspěch na hřišti Zbuzan, které
aktuálně vedou tabulku okresního
přeboru.
Utkání skončilo drtivým výsledkem 9:1
pro Zbuzany a nám nezbývá než doufat,
že se našim chlapcům brzy vrátí herní
nadšeni a efektivita z úvodu sezóny.
Výsledky utkání z 19. 10. s Chotčí
nejsou při uzávěrce Našich novin ještě
známy.
Zveme všechny holubické fanoušky,
aby přišli v sobotu 26. října od 14.30
hodin podpořit naše fotbalisty v utkání
s Dobrovízí. Dobrý výsledek, pár bodů
do tabulky a návrat herní pohody už
bychom hodně potřebovali...
Pro fanoušky je jako vždy připraveno dobré pivo a pro zahřátí vyhlášená
holubická klobása.
Další utkání:

A tady se k dětem přidali rodiče i ostatní dospělí návštěvníci

26. 10. 2013
Dobrovíz – Holubice (14:30)
2. 11. 2013
Holubice – Měchenice (14:00)
9. 11. 2013
Holubice – Horoměřice (14:00)

Kronika vypráví
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Ohlédněme se zpět časem, co prožívali naši prarodiče v roce 1947 v rámci zvelebování obce.

Rok 1947
Poválečný život náš dostává nové formy. Stále se otevírají nové jeho působnosti. Místní obyvatelé se
zapojili do práce pro zvelebení obce. Dělnictva jest všude stále nedostatek, mzdy slušné, zboží málo,
peněz více mezi lidem, lístkový systém zajišťuje nutnou potřebu každého jednotlivce. Obec získala
na prováděnou úpravu cest po obci státní příspěvek 50.000,- Kč, který stát za nás záložně splatí.
Obyvatelé pracují v neděli dopoledne zdarma pro obec, kámen se získává stále z kozineckých starých
chalup, menší část šutrů se koupila a něco se ho navozili z katastru Otvovice z polního sběru.
Místní národní výbor za spolupráce s národním výborem obce Kozinec zahájil přípravné práce
pro telefonizaci našich obcí roku minulého a letos jsme pozemní prací stavbou tyčí a peněžitým
příspěvkem uhrazeným částečně sběrem po obci telefonizace obce docílili. Dlouholeté přání našich
obyvatel bylo splněno. Již od roku 1919 několik dětí z Kozince za menší školní příspěvek od svých
rodičů chodilo do naší školy. Teprve ale letos na žádost občanů kozineckých bylo provedeno úřední
přeškolení do Holubic, nevraživost starých usedlíků obou obcí z minulých let byla odstraněna a děti
z Kozince jsou zbaveny každodenní docházky na Tursko, tím se jim cesta zkrátila o dvě třetiny
a mají možnost za každého počasí býti doma na obědě. Samospráva naší chudé obce byla odkázána
po léta na úhradu svého vydání jen z výnosu obecních přirážek do výše 300 % k poměru státem
předepsaných daní. Toto omezení trvalo již několik let jako dědictví po státní panské koalici, která
tímto donutila obce, kterým výnos přirážek nestačil na krytí potřeby, ku zavádění dávek, které se
předpisovaly na různé potřeby, ale vždy aby podchyceny byly co nejširší kruhy obyvatel.
Naše obec vybírala dávku ze psů a dávky z obytných místností, kterou ale majitelé domů přenášeli
na své nájemníky. Hospodářské budovy byly od dávek osvobozeny. Místní národní výbor změnil
dávku z obytných místností na dávku ze zastavěných ploch ve výši 2 koruny z plošného metru. Tím
vznikl zvýšený příjem obecní pokladny o částku, kterou majitelé po všechna léta platili a obec mohla
na svoji úpravu zvýšenou částku peněz věnovat.
Místní národní výbor podnikl kroky, aby obec naše byla zařazena mezi obce, které nutně potřebující telefonické spojení, které bylo po úředním schválení provedeno. Spojení bylo provedeno společně
s obcí kozineckou na linku do Kralup. Místní dělníci postavili tyče zdarma vykopavše díry za spolupráce obyvatel kozineckých na společné trati obyvatele obou obcí s nadšením uvítali tuto stavbu, která
včas nemoci pro zavolání lékaře a jiné pomoci též i v jiných záležitostech byla zde již dávno nutná
a jen neshodou jednotlivců nebyla dříve provedena.

Zpracovala AJ
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Inspirace pro chuťové buňky

Máme tady podzim se vším, co k němu
patří. Prší, den se krátí, sluníčka také
ubývá. Meteorologové se nám zase
přou o to, jak tuhá zima asi bude a co
se na nás ze Sibiře zase valí.
Hypermarkety nás rozčilují vánoční
nabídkou už teď na konci října a celý
tento čas prostě není na psychiku nic
moc. Což takhle osladit si život něčím
dobrým, poškádlit chuťové buňky
a připravit pomalu naše žaludky
na nápor, který nás za několik týdnů
všechny čeká…
Připravila jsem si pro vás několik
receptů, které možná znáte, možná ne,
ale jsou vyzkoušené a chutné. :)
Pro ty z vás, kteří bojujete s časem
a milujete houskové knedlíky:
HOUSKOVÉ KNEDLÍKY
Z MIKROVLNKY

Potřebujeme:
2 celá vejce
1 kelímek bílého jogurtu
1 kelímek zakysané smetany
1 kelímek cukru
2 kelímky polohrubé mouky
½ sáčku kypřícího prášku
švestky
Drobenka:
½ kostky másla
100 g cukru
250 g hrubé mouky
špetka skořice
Vše smícháme, vlijeme do vymazaného a hrubou moukou vysypaného
pekáče, poklademe půlkami švestek
a posypeme drobenkou. Pečeme ve vyhřáté troubě při 180 °C asi 30 minut.
Jste-li milovníci tvarohových buchet,
mám pro vás následující mňamku:
TVAROHOVÝ KOLÁČ

Potřebujeme:
2 rohlíky nakrájené na kostičky
1 hrnek polohrubé mouky
1 hrnek hrubé mouky
1 prášek do pečiva
1-2 vejce
2 hrnky mléka
špetka soli
Vše smícháme a vlijeme do nízké
silikonové formy. Těsto je řidší než
na klasické houskové knedlíky.
Připravuji 11 minut v mikrovlnné troubě
a 1 minutu nechávám „dojít“ v zavřené
mikrovlnce. Délka přípravy se liší dle
výkonu vašeho spotřebiče.
Je doba švestek, a proto může přijít k
chuti následující recept:
RYCHLÝ ŠVESTKOVÝ KOLÁČ

Potřebujeme:
2 hrnky hrubé mouky
1 prášek do pečiva
¾ hrnku cukru krystal
1 kostka másla
Náplň:
3 celá vejce
3 tvarohy
1 vanilkový cukr
½ l mléka
hrozinky
Mouku smícháme s práškem do pečiva
a cukrem. Polovinu směsi dáme
na vymazaný a hrubou moukou
vymazaný plech, poté nalijeme náplň.
Navrch nasypeme druhou polovinu
směsi. Rozpustíme celou kostku másla
a polijeme jím celý koláč.
Pečeme ve vyhřáté troubě při 150 °C
asi 40 minut.
Nebojte se - koláč díky tvarohové náplni
a máslu není suchý.

Do třetice něco sladkého:
FALEŠNÉ TIRAMISU

Potřebujeme:
20 dkg pískového cukru
4 vejce
25 dkg polohrubé mouky
1 prášek do pečiva
1 dcl mléka
1 dcl oleje
1 vanilkový pudink
1 vanilkový cukr
3 kelímky zakysané smetany
2-3 sáčky skořicového cukru
Utřeme cukr s vejci, přidáme mouku,
prášek do pečiva, mléko a olej. Uvaříme
1 vanilkový pudink s vanilkovým
cukrem, který nalijeme (nečekáme, až
vychladne) do připravené směsi a promícháme.
Nalijeme do vymazaného a hrubou
moukou vysypaného pekáče a pečeme ve vyhřáté troubě při 180 °C
asi 20-30 minut. Po vychladnutí dáme
navrch buchty 3 kelímky zakysané
smetany a hustě posypeme skořicovým
cukrem.
Přeji vám hodně zdaru při přípravě,
dobrou náladu z povedeného díla
a samozřejmě „DOBROU CHUŤ“!
AP

Komerční inzerce
Zaměstnání

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

• revizi elektrospotřebičů a zařízení
PZTS, CCTv a EPS,
• montáž a zprovoznění systémů
PZTS, CCTv a EPS,

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

Obec Holubice přijme paní na úklid
Kulturního domu v Holubicích.
Podrobnější informace na tel. čísle:
739 001 845.
Zájemci, ať se prosím hlásí do 25. 10.
2013. Nástup možný od 1. 11. 2013.

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

• opravy a instalace PC,
strukturované kabeláže,

Prodám
• nosítko na dítě zn. Chicco

• tvorbu webových prezentací.

• dětské oblečení 0-1 rok po holčičce
(od zimní kombinezy po plavky
značky Next, Cherokee, H&M, C&A,
Gap, Early days, atd. )

Individuální přístup k zákazníkovi
samozřejmostí.

• dětské botičky vel. 19 - 21 po
holčičce (některé jako nové, některé
vhodné na písek)

KONTAKT : +420 605 259 526
Dittrich Julius

Vše prodám jako celek.
Tel.: 777 259752

www.aeskulab.cz
info@aeskulab.cz

Poslal Vás lékař na odběr krve?
Chcete se sami nechat laboratorně vyšetřit?
Odběry krve, vyšetření z krve i z moči dle požadavků lékaře (přijímáme všechny typy žádanek),
soukromě hrazená vyšetření dle přání klienta (krevní skupina, alergeny, krevní obraz, jaterní testy,
hladina cholesterolu a cukru v krvi, okultní krvácení, anonymní vyšetření krve na HIV, HCG
(těhotenský test průkazný po 7-9 dnech od početí, hodnota prostatického antigenu (ukazatele
nádorového bujení prostaty), drogový screening,...aj.
výsledky vyšetření jsou k dispozici lékařům během několika hodin (písemná i elektronická forma),
soukromým klientům (samoplátcům) dodáváme výsledky vždy písemně, lékařská konzultace zdarma.

Nejbližší odběrová místa:
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha

5,
6,
6,
6,
6,
6,
9,
9,

Stodůlky, Hostinského 1533/4, 1. patro, PO-PÁ: 7.00-11.00 hod.
Bubeneč, Vítězné náměstí 817/9, 2. patro, PO-PÁ: 6.00-11.30 hod.
Jugoslávských partyzánů 1089/15, 3. patro, PO-PÁ: 6.30-11.15 hod.
Řepy, Žufanova 1113/3, 2. patro, PO-PÁ: 6.45-10.00 hod.
Petřiny, Brixiho 1968/1, 1. patro, PO-PÁ: 6.00-14.00 hod.
Břevnov, Pod Marjánkou 1906/12, 1.patro, PO-PÁ: 6.00-14.00 hod.
Vysočany, Sokolovská 810/304, 1. patro, PO-PÁ: 7.00-10.00 hod.
Letňany, Frýdecká 439, 2. patro, PO-PÁ: 7.00-12.00 hod.

Vinotéka Provinium - Holubice 172

Nabízí více jak 160 položek zemských a přívlastkových vín od 16 špičkových moravských vinařů:
•
•
•
•
•
•

Kosík a Čech z Tvrdonic ze Slovácka
Lahofer Dobšice u Znojma
Zemánek a Sedlák z Velkých Bílovic
Mikrosvín Mikulov
Buriánek z Hlohovce u Valtic
Chateau Lednice atp.

V nabídce jsou také kvalitní sudová vína odrůd:
•
•
•
•

Rulandské šedé
Tramín
Pálava
Cabernet Sauvignon

od 5

9,0

za
0 Kč

litr

Doplňkový sortiment tvoří ručně vyráběné preclíky z pekařství Riedl, brambůrky od farmáře Matouška
z Velkých Hamrů, plnotučné sýry k vínu, klobásky a poctivé paštiky z rodinné konzervárny Via Delicia.
Uvnitř vinotéky nabízíme posezení pro 16 osob. Privátní degustace lze objednávat od 10 osob výše.
Otvírací doba:
Úterý - čtvrtek:		
Pátek:			
Sobota:		
Neděle a pondělí:

17.00 - 20.00 hod.
17.00 - 22.00 hod.
16.00 - 21.00 hod.
zavřeno (případně prodej po telefonické domluvě)

Kontakt: 		

Pavel Pilecký, Holubice 172, Telefon: 739 097 257

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:
5. 11. 2013. ● Další číslo vychází: 2. týden v listopadu. ● Tel.: 315 786 086, e-mail: redakce@holubicekozinec.cz, www.holubicekozinec.cz.

