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Hromadné foto příšerek z Halloweenu

		
Některé bytosti byly pohledné, jiné děsivé

Halloween – Holubice 2013
Již třetí rok se odpoledne 26. 10. 2013 proměnilo v rej všech možných strašidel. Proč? Protože se
na plácku za hasičárnou konal holubický Halloween určený všem milovníkům dobré zábavy, který
pořádal Sbor dobrovolných hasičů Kozinec.
Pro malé děti bylo připraveno celkem 5 soutěží, u kterých jim asistovala velká halloweenská strašidla,
v případě, že by ta malá - soutěžící, potřebovala pomoci. Halloweenské soutěžení bylo odstartováno
tzv., „Halloweenským závodem“, kdy se děti rozeběhly po louce a musely najít papírovou dýni s číslem,
které přinesly na stanoviště, kde jim byla vystavena kartička k ostatním soutěžím.
... pokračování na str. 6
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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 17. 12. 2013 od 18:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ.
Další vydání Našich novin najdete
ve schránce 6. - 9. 12. 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
V říjnu oslavili narozeniny:
Doubek Vítězslav, 60 let
Doubková Jaroslava, 81 let
Fousková Alena, 70 let
Hladík Josef, 70 let
Jarošová Jitka, 60 let
Márová Anna, 82 let
Márová Hana, 82 let
Přívozníková Marie, 83 let
Toušová Jiřina, 60 let
Zita Miroslav, 60 let
Zmeškalová Helena, 65 let

ČERT, MIKULÁŠ A ANDĚL výzva
Máte 5. 12. volno?
Chcete
nesmazatelně
vstoupit
do života desítek dětí?
Vzpomínáte si, jak jste se báli čerta
a chcete to vyzkoušet z druhé strany?
Máte smysl pro humor?
Jste ochotni dobrovolně přispět
k udržení tradic v naší obci?
Hledáme dobrovolníky, kteří by
ztělesnili postavy čertů, andělů
a Mikuláše.
Kdo by měl zájem, popř. pro podrobnější informace kontaktujte prosím
OÚ - tel.: 315 786 086.

Informace z obce
Dne 29. 10. 2013 se uskutečnilo veřejná zasedání obecního zastupitelstva.

Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Vyvěšení záměru o prodeji části obecního pozemku p. č. 349/2 k. ú. Holubice
v Čechách o výměře 36 m2., p. č. 350 o výměře 18 m2 a p. č. 378 o výměře 22 m2.
2. Vyvěšení záměru o prodeji části obecního stavebního pozemku st. 81 k. ú.
Kozinec o výměře 158 m2.
3. Kupní smlouvu s panem Miroslavem Matuškou ve věci odkupu části obecního
pozemku p. č. 349/1 k. ú. Holubice v Čechách o výměře 63,7 m2. Cena bude
stanovena dle znaleckého posudku.
4. Kupní smlouvu s manželi Zitovými ve věci odkupu části obecního pozemku
p. č. 52/6 k. ú. Kozinec o výměře 40,1 m2. Cena bude stanovena dle znaleckého
posudku.
5. Uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva, smlouvu o půjčce a smlouvu
o převodu vlastnictví jednotky se společností Highest Investment, a. s. Předmětem
koupě je nebytová jednotka, ve které bude po kolaudaci provozováno zdravotní
středisko.
6. Na doporučení finančního výboru výslednou cenu ocenění pozemků ve vlastnictví obce Holubice – Kozinec LV 10001 celkem 11.824.640,- Kč dle § 46. Znalecký
posudek vypracoval J. Kubát dne 25. 2. 2013 č. 2343/14-2013.
7. Změnu spoje linky PID 604. Změna se týká pouze opoždění dotčeného spoje
na příjezdu do obce o 6 minut a bez navýšení plateb s platností od 15. 12. 2013.
8. Změnu pojistitele v pojištění majetku a odpovědnosti obecního úřadu z důvodu
nižších a výhodnějších podmínek.
9. Navýšení kapacity dětí v MŠ o 9 míst s platností od školního roku 2014 – 2015
a dále pověřují starostku obce k vypracování předpokládaných celkových nákladů
na množství kapacity tj.: vyčíslení stavebních úprav, mzdových nákladů, administrativy, dovybavení apod.
10. Podání žádosti o dotaci na projekt „rekonstrukce místní komunikace“
ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst pro rok 2014 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5% z celkových nákladů projektu.
11. Smlouvu o dílo se společností spol. Direkta group s.r.o., kde se zhotovitel
zavazuje zpracovat žádost pro získání finanční podpory ze Středočeského Fondu
rozvoje obcí a měst pro rok 2014.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky konané ve dnech 25. - 26. 10. 2013 za obec Holubice
Číslo Kandidát				
Počet		
kand.						
hlasů		
1
Česká strana sociálně demokratická
101		
2
Strana svobodných občanů		
38		
3
Česká pirátská strana			
13		
4
TOP 09					
157		
5
Hlavu vzhůru - volební blok		
4		
6
Občanská demokratická strana		
69		
7
Romská demokratická strana		
1		
9
politické hnutí Změna			
6		
10
Strana soukromníků České republiky
3		
11
Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová		
18		
13
Suverenita - Strana zdravého rozumu 1		
15
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
9		
17
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 41		
18
Dělnická strana sociální spravedlnosti 1		
20
ANO 2011				
150		
21
Komunistická strana Čech a Moravy
73		
23
Strana zelených				
34		
24
Koruna Česká				
2		
Voličů celkem				
721		
Volební účast						

Počet hlasů
v%
14,01%
5,27%
1,80%
21,78%
0,55%
9,57%
0,14%
0,83%
0,42%
2,50%
0,14%
1,25%
5,69%
0,14%
20,80%
10,12%
4,72%
0,28%
100%
64%

Rozhovor měsíce

Pan Frenzl

Rozhovor s panem Frenzlem
Dnes Vám přinášíme rozhovor s další
ze zajímavých osobností naší obce,
panem Jaroslavem Frenzlem, nejen
holubářem, myslivcem a bývalým
dlouholetým starostou...
Začněme třeba právě ze starostovského soudku – kdy to bylo?
Hned po Sametové revoluci – byl jsem
vlastně prvním porevolučním starostou
Holubic. V úřadě jsem byl několik volebních období. Holubice měly tenkrát
zhruba 600 obyvatel, byla to typická
malá obec. Za revoluce jsem se angažoval v Občanském fóru. Kandidoval jsem
jako nezávislý. Podobně jako většina
ostatních zastupitelů jsem neměl nějaké
politické ambice.
Měli jsme prostě zájem na tom, aby se
nám v naší obci žilo co nejlépe.
Vy jste holubický rodák?
Pocházím ze Svrkyně, ale v Holubicích
žiju od roku 1986. V podstatě se všemi
vrstevníky z Holubic se znám, protože
jsme společně chodili do školy.
A proč jste se starostováním skončil?
Ze dvou důvodů – postupně se ukázalo,
že mám trochu jiné názory na vedení
a budoucnost obce než ostatní zastupitelé a do toho jsem dostal pracovní
nabídku, která se neodmítá. Tak jsem
tenkrát odstoupil z funkce a věnoval se
nové práci.
V jakém oboru pracujete?
Jsem zemědělec, řekl bych, že mým
oborem je příroda a životní prostředí.
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V poslední době žiju jedním projektem,
na kterém spolupracuji jako předseda
mysliveckého spolku s odborem životního prostředí města Litoměřice.
Jde o budování speciální honitby
v Chráněné krajinné oblasti České
Středohoří, takové, která by nenarušovala charakter chráněného území,
spojovala optimální podmínky pro chov
zvěře a současně vyhovovala podmínkám místního lesního hospodářství.

Jak vypadá takový holubí závod?

Ale když se ptáte na moji práci, musím
zmínit, že po revoluci jsme se, jako
rodina, pustili do podnikání a dlouhé
roky se specializovali na pečení zmrzlinových kornoutů. Dlouhé roky jsme byli
hlavním dodavatelem jedné z velkých
fastfoodových firem, což nás mnohému
naučilo. Když jsme pak zjistili, že
investice do inovací výroby, které
klient vyžadoval, se příliš nevyplácejí,
od spolupráce jsme upustili. V tu dobu
jsme se rozhodli otevřít restauraci...

Předpokládám, že jste se svými holuby dosáhl úspěchu.

A to se již nejspíše dostáváme k tématu nám všem dobře známé restaurace Holubička.
Přesně tak. Tenkrát jsme budovu
koupili coby bývalý kravín, kompletně
ji zrekonstruovali a postupně vybudovali restauraci, vyhlášenou v širokém
okolí. Nejdříve jsme Holubičku provozovali sami, později jsme se rozhodli ji
pronajímat. Dnes ji má druhý nájemce a
myslím, že se jméno restaurace pomalu
ale jistě vrací tam, kde před časem bylo.
V Holubičce právě sedíme a od stropu nás sleduje několik holubů...
Jsou to „repliky“ poštovních holubů. Ano
– Holubička je sice v Holubicích, ale
svůj název má podle mého největšího
koníčku. Jsem od dětství holubářem.
Kdo Vás k holubům přivedl?
Můj otec, měli jsme holubaření v rodině.
Kromě chovu holubů jsem i chovatelem psů. V roce 1976 jsme měli první
chovnou stanici labradorů v tehdejším
Československu. Chov psů je ale nyní
spíše v útlumu. Holubi mne zaměstnávají mnohem více.
Na jaké holuby se specializujete?
Holubi se dělí na okrasné a sportovní.
Sportovní jsou pouze plemene „poštovní
holub“, všichni ostatní holubi jsou
okrasní. Já chovám poštovní holuby.
Závodím s nimi a věnuji se i koordinační činnosti pro každoroční mistrovství
světa poštovních holubů, které se koná
v Jihoafrické republice.

Holubáři se se svými okřídlenými závodníky sjedou na jedno místo
a z něj v jednu chvíli holuby vypustí.
Jejich úkolem je co nejdříve se vrátit
domů. Holubi nesou čipy, ze země jsou
sledováni snímacím zařízením. Každý
má do svého domova samozřejmě jinak
dlouhou trasu, proto se hodnotí dle
dosažené průměrné rychlosti.

Ano, úspěchy se skutečně můžeme
chlubit. Mluvím v množném čísle,
protože se závodění věnuji společně se
svým kamarádem doktorem Martinem
Kodlem. Dosáhli jsme mistrovských
titulů v Čechách a účastníme se
i mezinárodních soutěží.
Mnoho lidí má na holuby asi
spíše špatný názor – s ohledem
na to, jaké škody jsou schopni
napáchat ve městech a ze zdravotního hlediska...
To je bohužel pravda. Slyšel jsem říkat
o holubech, že jsou to „létající potkani“.
Říká se také, že holubi roznášejí
nemoci. Co se týče chovných holubů, ti
jsou samozřejmě stoprocentně zdraví.
Ve městech jsou bohužel holubi přemnožení a je logické, že soužití s nimi pak
nese problémy. Myslím si, že je to ale
médii zkreslené a přehnané.
Máte kromě holubaření ještě nějakého velkého koníčka?
Určitě myslivost. Již jsem zmínil onen
projekt budované honitby, kterým teď
hodně žiju. Lidé většinou mají myslivce
jen za „střelce“, ale už si neuvědomují,
že jde o celoroční práci, o péči o zvěř,
sledování jejího početního a zdravotního stavu.
Jak Vás ve Vašich koníčcích podporuje Vaše rodina?
Podporu v rodině určitě mám. Manželka
je také z holubářské rodiny, takže ta
má pro holuby pochopení. Syn a dcera
holubaření nepropadli, ale mí vnuci
holuby a přírodu obecně mají rádi.
Pomáhají mi, poznávají vše kolem, učí
se. Brávám je s sebou i na pochůzky
do lesa, plníme krmelce pro zvěř a tak
podobně.

... pokračování na straně 4
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To je určitě pro ně do života skvělá
škola vztahu k přírodě a životnímu
prostředí. A nejen k němu...
To určitě. A přesně o tom to je - jde
o vztah k životu celkově. Jsem rád, že
začínají chápat souvislosti života lidí,
zvířat a přírody, že tak mohou najít
smysl života jinde než v počítači...
V závěru rozhovorů se vždy ptáváme
na osobní přání. Ptám se tedy i Vás...
Tak samozřejmě je tím hlavním zdraví,
zdraví celé rodiny, jinak by ostatní
nemohlo fungovat. Ale chci zmínit i naši
obec. Přeci jen mi stále záleží na její
prosperitě a budoucnosti. Přál bych si,
abychom u nás v Holubicích a Kozinci
mohli všichni prostě spokojeně žít.
A nyní jedna novinka – s kým byste si
rád přečetl rozhovor v příštím vydání Našich novin? Komu byste předal
rozhovorovou štafetu?
Tak to jste mne překvapila. Musím
se zamyslet... Nu - napadá mne paní
Kalušová, bývalá ředitelka Mateřské
školy Holubice, když ještě školka sídlila
v budově základní školy a obecní úřad v
jedné ze tříd. Myslím si, že ta by mohla
říci spoustu zajímavého.
Velmi děkuji za tip, zkusíme se s paní
Kalušovou spojit a domluvit.
Děkuji za rozhovor a přeji Vám hodně
úspěchů ve všech Vašich aktivitách.
HM
Obec Holubice
a
Římskokatolická farnost
Kralupy nad Vltavou
srdečně zve
na setkání v kostele Narození Panny
Marie v Holubicích
u příležitosti požehnání
adventnímu času
dne 30. 11. 2013 v 15.00 hodin
k bohoslužbě slova a zapálení první
adventní svíce
dne 8. 12. 2013 v 17.00 hodin
ke zpívání a zapálení druhé
adventní svíce
dne 22. 12. 2013 v 17.00 hodin
ke zpívání a zapálení čtvrté
adventní svíce
a společné modlitbě

Jak probíhalo Vítání občánků?
V sobotu 19. října proběhlo v zasedací místnosti OÚ Holubice každoroční Vítání
občánků, kteří se narodili v tomto roce.
Na začátku vítání se děti vyfotily s maminkami a potom se jednotlivě představily.
Na našem Vítání občánků nechyběl ani kulturní program. Děti z MŠ Holubice nám
zarecitovaly básničky a poděkováním jim byla sladká odměna.
Konečně následovalo samotné přivítání. Pěkně podle pořadí - maminky s dětmi
v doprovodu tatínků. Rodiče chodili pokládat své ratolesti do kolébky k focení,
mezitím maminky přebíraly dárky, domovské listy a kytičky, poté následovalo zapsání do kroniky, na závěr se pořizovaly fotografie pro vzpomínku na tento
mimořádný den. Díky patří paní Jarmile Dalíkové a paní Zdeňce Zitové za skvělou
spolupráci při organizaci tohoto slavnostního okamžiku.
Fotografie z vítání je možno si vyzvednout v kanceláři OÚ Holubice.
EJ
									

Kulturní dění v obci
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O říjnové Kavárničce
Ve čtvrtek 31. října 2013 v Kavárničce
dříve narozených byla naším hostem
již dobře známá spisovatelka Martina
Bittnerová.
Téma přednášky bylo zvoleno s ohledem
na přání členek klubu, a to životnímu
příběhu a dílu K. H. Máchy. Vyprávění
o této nepřehlédnutelné osobnosti naší
kultury, známé široké veřejnosti především z učiva základní školy, autorovi
básně Máj, nám byl představen jako
člověk nadaný, byl studentem dvou
vysokých škol, fyzicky velmi zdatný chodil dálkové pochody po Čechách,
a také se vydal pěšky až do Itálie.
Dlužno říci, že to byl člověk velice
temperamentní a rozporuplný. Dožil
se pouhých 26 let. Z dnešního pohledu
by jistě neunikl pozornosti bulváru.
Přednáška však tento způsob seznámení se životem osoby K. H. Máchy
nezvolila.Vyprávění spisovatelky paní
Martiny Bittnerové je podepřené především její badatelskou činností, tím
poskytuje posluchačům velmi zajímavé
zážitky, a tak tomu bylo i u nás.
Z vyjádření některých účastnic víme, že
to bylo pro ně velmi zajímavé poznání.
Také účast byla nad naše očekávání dobrá, neboť naše řady posílily
4 seniorky z Turska. Říjnová Kavárnička byla poslední v letošním roce.
Klub důchodců proto již dnes svým
příznivcům pro příští dny přeje pevné
zdraví a hezké dny. Někdy zase na
shledanou, přátelé.
Klub důchodců Holubice
Paní Martina Bittnerová

Těšit se můžete
na vystoupení
profesionálního
divadla pro děti
a samozřejmě
na sladkou nadílku
pro každého malého
návštěvníka.
Občerstvení
zajištěno v kiosku
kulturního domu.
Závazné přihlášky
hlašte
na sekretariátu OÚ
Holubice
do 25. 11. 2013.
POZOR - POČET
MÍST JE OMEZEN!
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Děti si mohly zahrát „halloweenský golf/
cricket“ – při jeho úspěšném zvládnutí
si děti mohly v papírové atrapě rakve
vyzvednout odměnu ve formě kornoutů
se sladkostmi, dále pak „halloweenská
ochutnávka“ – zde byly dětem zavázány
oči a ony si z připravených misek
vytáhly potravinu, kterou musely určit
pouze podle chuti, „halloweenský guláš“
– v koši s různými obrázky musely děti
najít obrázky strašidel, „lovení očí“ – ve
třech nádobách s papírovými špagetami lovily děti strašidelné oči vytvořené
z pingpongových míčků, „halloweenská
dílna“ – děti si mohly vytvořit vlastního
netopýra.
Součástí halloweenského řádění byl
v jeho začátku „halloweenský průvod“,
který šel od holubického hřbitova
k hasičárně, průvodem se proplétali
„žebráci“, kteří nabízeli drobné upomínkové předměty. Veškeré soutěžní
disciplíny byly odškrtávány na kartičce,
která dále sloužila k vyzvednutí
občerstvení zdarma (děti dostaly sušenku a čaj), dále pak na každé kartičce
bylo pořadové číslo, které dále sloužilo
k losování. Jednu z cen vylosoval
i starosta SDH Kozinec Antonín
Šulc, jednalo se o plyšové zvířátko
pro vylosovaného soutěžícího.
Dále pak proběhla „halloweenská
diskotéka“, při které královna čertice
vybrala celkem 5 masek a odměnila
je „halloweenskými dorty“ a dětským
šampaňským. Nevylosované masky
nepřišly zkrátka, jelikož mezi ně
čarodějnice rozhodila krabici bonbonů,
což byla sladká náplast na to, že zrovna
ony nebyly vybrány. Novinkou bylo
vyhlášení tří nejhezčích dospělých
masek, které obdržely jako cenu lahev
vína nebo šampaňské.
O občerstvení bylo postaráno v přistavené maringotce, kde si mohli všichni
zakoupit nejen „halloweenské buchty“,
strašidelné muffiny a sušenky ve tvaru
prstu, ale podávala se i dýňová polévka
a „halloweenský guláš“.
Pro ty, co mají raději maso, byl připraven gril, na kterém se opékaly buřty,
hned vedle bylo možné si dát horký čaj
a svařák z polní kuchyně, která byla
obsluhována statnými hasiči.
Účast strašidel, a to jak malých, tak
i velkých, byla velká, k čemuž přispělo
i krásné počasí, všichni se mohli „vyřádit“
do sytosti. Děkujeme všem, kteří přišli
a
tím
podpořili
naše
nadšení
pro pokračování v těchto akcích.

Halloween
Děkujeme všem přátelům a sponzorům,
díky kterým mohl být Halloween opět
o něco hezčí.
G. Mifková, I. Kaňková (SDH Kozinec)

„Žebráci“ v úvodu průvodu

Malá bosorka si vyzvedává svoji odměnu

Čarodějky čekají ve frontě na kriket

Velká a malá mumie ;o)

I strašidélka umí hrát kriket, nebo
to byl golf?

Malé čarodějky se svojí zaslouženou
odměnou v kornoutech

... pokračování na straně 7

Halloween
... pokračování ze strany 7
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Myslíte, že vstává nebo si jde lehnout?
Ochutnávek se aktivně zúčastnili i dospělí

Jeden z úkolů bylo vyrábět postavičky čerta z papíru
Pro některé příšerky to bylo první veřejné vystoupení. Kdo ví,
jestli jsme neslyšeli budoucí hvězdu ...

Jedna z oceněných postaviček - Bílá paní
I kominíček si zasloužil malou odměnu
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Ze školních lavic

Prohlídka rotundy

Setkání s myslivci

Ve čtvrtek 24. 10. 2013 jsme navštívili
po třídách holubickou rotundu.
Ochotně a bez nároku na honorář se
nás ujala paní Hedvika Čenková, která
nám svým zajímavým výkladem přiblížila historii této kulturní památky i naší
obce.
Tímto bychom jí chtěli poděkovat za
příjemně prožité dopoledne.

Dne 18. října měli žáci naší školy
možnost v rámci ŠD vyrazit na výlet
do Kozince, kde se setkali s místními
myslivci. Děti navštívily například výběh
pro bažanty a králíky. Při této prohlídce
se dověděly základní informace o chovu
této pernaté zvěře.
Další bod programu, který si pro nás
myslivci připravili, byla střelba ze
vzduchovek na cíl. Jak se dalo předpokládat, tato aktivita měla u dětí největší
úspěch. Překvapením bylo, že nejlepší
střelkyní se stala dívka - Kristýna
Pasztorová. Mezi další úspěšné střelce
se zařadili Jan Santrapa, Matyáš Patras
či Jan Huy.
Nebavily se ale jenom děti, i učitelé
měli možnost zastřílet si ze skutečné
kulovnice. Střelbou ale výlet nekončil,
následovalo opékání vuřtů a prohlídka
myslivecké chaty, která byla plná loveckých trofejí.
Velké poděkování za rozmanitý program
patří hospodáři Jiřímu Hamouzovi
a mysliveckému sdružení Holubice
pod vedením Ing. Millera.
Mgr. Vít Šolle, ředitel ZŠ

Žáci a učitelé ZŠ Tursko a Holubice

Holubická rotunda z méně tradičního
pohledu

Naše průvodkyně paní Hedvika Čenková

Žáci se nejen dívali a poslouchali, ale také se aktivně zapojovali odpověďmi na otázky,
svými dotazy a názory

Myslivecké pomůcky a trofeje
zaujaly jak chlapce, tak děvčata

Ze školních lavic
Slet čarodějnic
Dne 24. října 2013 se naše družina v ZŠ
Tursko stala místem sletu nejrůznějších
čarodějnic, duchů, kostlivců, ježibab
a upírů ze všech koutů pohádkové říše.
Tato strašidla se mohla zapojit
do soutěžních disciplín, jako například
„Nakrm upíra“; „Chytání bulv“ nebo
„Poznej, co jsi nahmatalo“. Kromě
soutěžních disciplín si mohla strašidla vyrobit také strašidelné přání nebo
závěsnou ozdobu z netopýrů a dýní.
Celou
akci
doprovázela
divoká
taneční hudba pro děti a společenské
soutěže, při kterých si strašidla utužovala vzájemné vztahy. V závěru celé
akce bylo vyhlášeno nejstrašidelnější
strašidlo, které obdrželo věcnou cenu
v podobě pohádkové knihy.
Tímto
strašidlem
byla
vyhláše-

Čert a Káči aneb Peklo v pekle
25. 9. (středa) v 11.00 hod.
ve Státní opeře
Občas se říká, že je peklo na zemi, ale
můžete si být jisti, že někdy bývá i peklo
v pekle. Možná se o to postará spousta
rázných a hubatých Káč, ale také čerti,
čertíci a Lucifer.
Hudební pohádka Čert a Káči aneb
Peklo v pekle pro mladší diváky si vzala
na paškál závislost mladé generace
na technických vymoženostech a baví
všechny diváky zcela novou představou o pekle. Peklo dnešní společnosti
znamená: žádný internet, žádný signál,
žádná wifina, žádný Facebook, ale také
žádná koupelna, společný záchod,
zápach potu.
Káči jsou neschopné si svůj život
představit bez permanentního kontaktu
s virtuálním světem, bez sprchového
gelu a parfému. Hyperaktivní čerti žijí
v beznadějně zaostalém analogovém
světě a odmítají se mýt a pracovat.
Čert Barnabáš má za úkol odnést
do pekla jakousi Káču. Ukáže se, že Káč
je sedm, a protože Barnabáš je fešák,
chtějí být všechny uneseny. Barnabáš
chce zmizet, ale nakonec všechny
Káči skončí i s ním v pekle. Tam udělají
čertům peklo v pekle. Nejsou spokojeny s hygienickou situací, s technickým
vybavením, Lucifer pro ně není víc než
obyčejný smraďoch. Čerti trpí jako zvěř,
ale Káč se nemohou zbavit, když už
jednou chtěly do pekla. Bůh s dlouhým
plnovousem Luciferovi vysvětlí, že by
se Káči musely zříct svého způsobu

na Nikolka Barnetová z první třídy
a ze svého umístění a dárku měla
velikou radost. Rovněž soutěžní disciplíny měly své dobyvatele, kteří dostali
malou sladkou odměnu, jako motivaci
pro další úspěchy.
Na závěr podařené akce jsme se všichni
vyfotili a již teď se těšíme na další.
Bc. Eva Zrostlíková
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ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY
se koná
18. 1. 2014 od 9:00 do 14:00 hod.
a
20. 1. 2014 od 14:00 do 19:00 hod.
v budově Základní školy
V HOLUBICÍCH
Navštivte Den otevřených dveří
14. 1. 2014 od 17:30 hodin!

života, aby mohly z pekla odejít. Tomu
ale nic nenasvědčuje, spíš naopak.
Hudba Jiřího Temla je živá a melodická
a charakterizuje trefně jevištní situace.
Více info: www.narodni-divadlo.cz
Mgr. Vít Šolle, ředitel ZŠ

Školní vzdělávací program
s rozšířeným vyučováním hudební výchovy
Projekt spolupráce se ZŠ Tachlovice,
Jinočany, Chrášťany
Spolupráce s německou školou
v Unnersdorfu
Plavecký kurz
Účast ve sportovních soutěžích
a vědomostních soutěžích
Spolupráce s francouzskou školou
ve Fromontu
Zájmové kroužky
Divadelní a filmová představení
Vyučování mimo školu
(přiroda, muzea, vycházky, exkurze)
Projektové dny
Akce s rodiči
Ovoce do škol
Školní mléko
Martinské posvícení
Rozsvěcení vánočního stromu
Tři králové, Zimní škola v přírodě
Školní ples
Letní škola v přírodě
Školní akademie
Mobilní počítačová učebna
Interaktivní tabule
Keramický kroužek
Bezbariérový přístup
Součástí školy je školní družina,
v případě zájmu do 18:00 hodin
Ranní školní družina od 6:45 hodin

www.zstursko.cz
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Jak se daří našim fotbalistům?
V minulém vydání Našich novin jsme
plakali nad dlouhou smolnou sérií, kdy
naši chlapci prohrávali jedno utkání
za druhým. Asi jste dobře drželi pěstičky,
protože už v Dobrovízi se začalo blýskat
na lepší časy – v sobotu 26. října jsme
na jejich hřišti dokázali za krásného
slunečného počasí zvítězit 1:2.

Fotbal / Kronika vypráví
V sobotu 16. listopadu nás čeká poslední
utkání podzimní sezóny. Budeme hrát
v Hostivicích, které jsou aktuálně
na 6. místě tabulky. Budete-li si chtít
udělat výlet, přijeďte naše chlapce

podpořit v boji o další bodový zisk
a klidné „přezimování“. Utkání začíná
ve 13.30 hodin.
HM
Náš nejlepší střelec - kanonýr Jiří Valtr

Další sobotu nás doma čekal těžký
soupeř – Měchenice. Se štěstím jsme
s velmi dobře hrajícími hosty remizovali
3:3 a připsali si tak další cenný bod.
O týden později – 9. listopadu - následovalo opět domácí utkání, tentokrát
s Horoměřicemi, které hrají v citelném
oslabení díky jejich extempore v Chotči.
I když to nebyl právě jednoduchý zápas,
dokázali jsme nakonec vyhrát poměrně
vysoko 4:0.
Z posledních 3 utkání jsme si tak připsali
důležitých 7 bodů. Aktuálně máme bodů
celkem 16 a držíme v tabulce okresního
přeboru 9. místo ze čtrnácti možných.

Kronika vypráví

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

Rok 1947 – 2. část
Stavba památníku u Lípy svobody byla již roku 1945 při oslavě národního osvobození místním
obyvatelstvem schválena, přípravným výborem za spoluúčasti místní osvětové rady bylo přijato
na dobrovolném daru 900 Kč na ohraničení místa. Ladislav Tauš, Emil Hanuš a Jaroslav Maršík
zakoupili potřebný materiál, s přispěním svých spoludruhů ohraničení roku 1946 provedli.
Po té bylo přikročeno k rozšíření přípravného výboru, do kterého vyslaly organizace zde působící
po jednom zástupci, kteří provedli další práce přípravné, se zadáním a úhradou památníku ofertním řízením byla zadána práce firmě Slováček z Kralup Lobečku, za účasti celého okolí s vojenskou
hudbou a přítomnosti odbočky legionářů z Kralup bylo provedeno odhalení památníku.
Župní náčelník Sokola, bývalý politický vězeň z hitlerovského koncentráku, Josef Bartoň z Kněževsi
jako hlavní referent pronesl zde při odhalení závažná slova: „Škoda, že každý člen našeho národa
neprožil aspoň 24 hodin v hitlerovském koncentráku, aby sobě dovedl vážit svobody.“ Památník
nese jména příslušníků obce z první i druhé světové války padlích roku 1914 – 18, jsou napsány
zde na str. 140. Dole na památníku jsou vepsána jména těch nových obětí, které hitlerovský despotismus vyrval od svých rodin, uvrhnul do koncentráku nebo na práci do říše násilím.
Karel Gothard, č. p. 20, ženatý, otec, 1 dítko, jediný z nich padl se zbraní v ruce při hájení trojského mostu proti okupantům v Praze dne 7. května.
Josef Táborský, ženatý, otec 2 dítek, zemřel po svém osvobození, po útrapách v koncentráku
na rakousko-bavorských hranicích, pohřben tamtéž.
Alois Ženíšek, sťat v Drážďanech roku 1944, oba jmenovaní byli trestáni pro odbojovou činnost.
Bohuslav Tyl, vzat do vazby pro odposlech a rozšiřování zpráv zahraničního rozhlasu, zahynul
v koncentráku, ženatý, bezdětný, smrt neznámá.
Jaroslav Němec, vzat na práci, zahynul smrtí neznámou v Hamburku.
František Rezler, svobodný, zahynul se svobodným Josefem Mrázkem při náletech Anglo Američanů
na Mnichov.												  Zpracovala AJ

Komerční inzerce

Michaela Masopustová

Realitní makléř Master
Tel: 725 293 495
Email: michaela.masopustova@century21.cz

Pomohla jsem řadě Vašich sousedů v Holubicích
prodat či koupit nemovitost. Ráda pomohu i Vám.
Neváhejte mne kdykoliv kontaktovat a domluvit
si konzultaci. Zachovejte si úsměv na tváři
a starosti přenechejte mně.

Prodám i Vaši nemovitost !!!
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VÁNOČNÍ STROMKY

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR
V PRAZE A OKOLÍ

Přímo od pěstitele

Velký výběr stromků
Od 28. 11. do 24. 12. 2013
denně 7–19 hod

ceny stromků

od

249 Kč/kus

statek u kostela
Únětice 3
252 62 Horoměřice
BAOBAB – péče o zeleň s.r.o.
Tel.: 224 319 917
stromky@baobab.cz

Zpravodaj Naše noviny vydává obec Holubice - Kozinec a redakční tým: Andrea Jůnová (AJ), Alena Plachá (AP), Hana Marešová (HM), Eva Ježková
(EJ), Věra Urbanová (VU). ● Přispěvatelé: zaměstnanci OÚ, škol, vedoucí sportovních klubů. ● Vychází 1x měsíčně (pouze 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:
29. 11. 2013. ● Další číslo vychází: 1. týden v prosinci. ● Tel.: 315 786 086, e-mail: redakce@holubicekozinec.cz, www.holubicekozinec.cz.

