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Mikulášská nadílka v kulturním domě

		
U rozsvícení vánočního stromu nechybě ani betlém

Vážení a milí spoluobčané,
rádi bychom vám poděkovali za vaši přízeň a spolupráci,
kterou jste nám v roce 2013 věnovali. Přejeme vám šťastné
a veselé Vánoce, do nového roku hodně zdraví, štěstí a úspěchů.
I v nastávajícím roce 2014 se těšíme na vaše náměty do Našich
novin a na další spolupráci s vámi.
Vaše redakce NN
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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 28. 1. 2014 od 18:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ.
Další vydání Našich novin najdete
ve schránce 23. - 24. 1. 2014.
Kontakty:
- tel.: 315 786 086, 605 149 280
- sekretariat@holubicekozinec.cz
- www.holubicekozinec.cz
- adresa: Holubice č.p. 175
252 65 p. Tursko
Úřední hodiny na konci roku:
27. 12. 2013
8h – 12h
30. 12. 2013
8h – 12h
31. 12. 2013
8h – 12h

Informace z obce
Harmonogram veřejných
zasedání v roce 2014
Veřejné zasedání začíná vždy
od 18.00 hodin, pokud není uvedeno
jinak, v zasedací místnosti OÚ Holubice.
Pozvánka
je
vždy
umístěna
na úřední desce v Holubicích
a Kozinci, taktéž na webových stránkách obce.

V listopadu oslavili narozeniny:
Hořejš Vladimír, 65 let
Maršíková Vlasta, 75 let
Nováčková Marie, 65 let
Palas Karel, 80 let
Paducha Karel, 75 let
Pašteková Klementina, 85 let
Přívozník Milan, 60 let

28.1., 25.2., 25.3., 13.5., 24.6.,
30.9., 11.11., 16.12.

Kam s vánočními stromky,
když už dosloužily?

Vážení spoluobčané – majitelé psů.
Poslední dobou se množí stížnosti
na volné pobíhání psů v naší obci.

Sice je ještě asi předčasné odstrojovat vánoční stromečky, když je
většina z nás ještě ani neozdobila, ale jistě vyvstane otázka: „Kam
s ním?“ Po 4. lednu většina domácností odstraňuje své doslouživších
vánoční stromky, ty se pak hromadí
u kontejnerů na směsný odpad
a vypadá to samozřejmě nehezky,
co si budeme povídat…

Konkrétním příkladem může být
labrador pobíhající bez doprovodu
majitele v Holubím háji. Vlastnictví
psa je pro majitele nejenom radostí,
ale i určitou povinností.
Rádi bychom upozornili na obecně
závaznou vyhlášku obce Holubice,
která upravuje pravidla pro chov
a
pohyb
psů
na
veřejném
prostranství.

Proto OÚ Holubice, stejně jako
v loňském roce, zajistí odvoz
nepotřebných vánočních stromků.
Tyto stromky budou následně
recyklovány (rozdrceny) a budou
sloužit k dalším účelům – buď shnijí
a bude z nich nová zemina
(za pár let) nebo poslouží jako mulč
(rozdrcená kůra, stromky, větve) –
bránící prorůstání plevelů.

Upozorňujeme proto majitele
psů, kteří nerespektují zákonná
ustanovení, že obec Holubice
bude nejen uplatňovat veškerá
opatření a sankce, které jí příslušná legislativa umožňuje, ale dojde
i k zpřísnění postihů tak, aby k
případům pobíhajících psů bez
dozoru, napadání lidí, neuklízení psích exkrementů apod.
nedocházelo.

Tento kontejner bude umístěn
na cestě mezi Kozincem a Holubím
hájem (tzv. eurocesta) od 7. 1. 2014,
pokud bude již naplněn, bude zajištěna jejich výměna. Avšak POZOR!
Tyto kontejnery slouží pouze na staré
vánoční stromky a větve, NIKOLI na
běžný odpad z domácností, či něco
podobného!!!

Upozornění pro majitele psů

Blahopřejeme jubilantům

Nádoby na komunální
odpad
Ceník nádob na komunální odpad
při koupi na OÚ Holubice:
Nádoba o objemu:			
110 L (plechová): 750,- Kč vč. DPH
120 L (plastová) : 750,- Kč vč. DPH
240 L (plastová) : 1.200,- Kč vč. DPH
Nádoby o objemu 120 L a 240 L
určené na svoz BIO odpadu jsou
zapůjčeny po dobu svozu.
Pokud nájemník nechce již svážet
BIO odpad, odevzdá čistou nádobu
zpět OÚ Holubice.
Důležitá informace ke svozu
komunálního
odpadu (,,KO“)
Vzhledem k častým reklamacím
nevyprázdněných
nádob
jsme
byli upozorněni svozovou firmou
na fakt, že nádoby nejsou ve svozový
den přistaveny k okraji komunikace
před domem.
Svozový den je stanoven na pondělí,
v čase od 5:00 do 22:00 hod. Proto
je nutné nádoby na KO mít připravené na 5:00 hod. ráno v pondělí.
Žádáme proto všechny občany,
aby své nádoby měli připravené
a předešlo se tak nedorozumění.
Svozová firma monitoruje cestu
automobilu pomocí GPS a je
schopna doložit celou jeho trasu.

Rozhovor měsíce

Pan Frenzl

Rozhovor s paní Kalušovou
V minulém vydání Našich novin
jsme zavedli novinku – rozhovorovou štafetu. Pan Frenzl ji předal paní
Kalušové, bývalé ředitelce Mateřské
školy Holubice, když MŠ ještě byla
jednotřídkou a sídlila v budově
základní školy.
Dnes Vám tedy představujeme
paní Jarmilu Kalušovou. Rodačku
z Holubic, která zde prožila celý
život. A která 37 let zasvětila práci s
dětmi. Pracovala s nimi nejdříve jako
učitelka a později jako ředitelka.
Víme, že v současné době je situace
se školkami dosti složitá. Jak to bývalo dříve?
Naše školka byla malá, byla to klasická
jednotřídka, ale vždycky byla plná.
Měli jsme až 32 dětí. Dá se říct, že to
byla škola „rodinného typu“. Třída byla
smíšená - děti byly ve věku 2,5 až
6 let, což mělo úžasnou výhodu, protože
ty starší pomáhaly mladším a učily se
tak určité samostatnosti a odpovědnosti. Mám pocit, že tohle dnešním dětem
chybí a nástup do první třídy je tak
pro ně náročnější. Co u nás bylo vždycky
obrovskou devizou, byl skvělý kolektiv.
Myslíte pracovní kolektiv?
Měli jsme vždycky výborné vztahy
jak v rámci pracovního kolektivu, tak
s rodiči. Personál školky jsme měli vždy
z místních – nemuseli dojíždět, své
práce si vážili, všichni jsme se znali
i mimo půdu školky, řada z nich měla
ve školce své děti a příbuzné. Byli jsme
prostě taková jedna velká rodina. Když
došlo na nějaký problém, vše se hned

Paní Kalušová s vnoučaty

řeklo a okamžitě řešilo. Je pravda, že
dřív některé věci šly možná jednodušeji, i když peněz v rozpočtu se školce
nedostávalo nikdy. Pohoda v pracovním
kolektivu se pak přenášela i na rodiče.
Ti se hodně zapojovali do různých akcí
školky.
Můžete uvést nějaký příklad?
Jistě – jezdilo se plavat, dělaly se různé
besídky, školka dokonce pořádala
karneval pro celou obec. Na tomto
karnevalu byla tombola, kterou naplnili
různými dárky rodiče a z výtěžku
tomboly jsme si pak mohli užívat s dětmi
různých kulturních akcí nebo výletů.
Tradicí se stal prodloužený víkend
s dětmi a rodiči u vody. Když jsem
odcházela do důchodu, což bylo v roce
2008, to jsme byli na Orlické přehradě.
Tyhle akce měly vždycky veliký úspěch
a ohlas.
Obecní úřad vlastně tehdy sídlil v
jedné budově se školkou a školou,
což asi mělo své výhody.
To určitě – stačilo otevřít dveře a věci
se řešily okamžitě. Mělo to samozřejmě
tak trošku i své nevýhody – všechno, co
jinde bývá „pod pokličkou“ bylo v naší
školce „vidět“. Ale asi to tak bylo dobře.
Říkáte, že jste končila v roce 2008.
To vlastně končila i celá původní MŠ,
viďte.
Přesně tak – já jsem odcházela do
důchodu v červnu 2008, kdy končil
školní rok 2007/2008. Od září 2008 už
fungovala nová MŠ Holubice. Všechno
to tak nějak přesně vyšlo.
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Děti jsou bezprostřední upřímní tvorečkové - neměla byste pro naše čtenáře nějakou úsměvnou historku?
Měla. :-) Jednu třeba o tom, jak jsou
děti už v předškolním věku zvídavé.
Stalo se to takhle při odpoledním spaní.
Děti odpočívaly a já je občas obhlídla.
A tuhle najednou vidím jednoho
chlapečka u lehátka jedné holčičky.
Ta má odkrytou peřinu a drží si pyžamko,
přičemž chlapeček říká: „Ukaž mi ašpoň
koušíšek...“
Nebo jsme jednou byli na vycházce
v lese, zrovna když dozrála kukuřice
a jak už to tak bývá, nesklízejí ji jen
zemědělci, nýbrž se hodí v mnoha
domácnostech. A samozřejmě se to
nemá. Tak jsme v lese našli poházené
kukuřičné slupky a neodpustili jsme
si s dětmi zkritizovat, že někdo kradl
kukuřici a jaký nepořádek tam ten někdo
udělal. A že to dělají dospělí. Načež se
ozval jeden chlapeček a povídá: „Moje
maminka nepořádek nedělá, ta to bere
domů celý...“
Co bylo na práci ve školce nejhorší?
Určitě papírování. Snad už je to dnes
lepší, ale byly doby, kdy jsem jako ředitelka musela kvůli nekonečné agendě
řešit i prostorové problémy (ložnice dětí
musela ustoupit samostatné ředitelně).
A přitom všechny ty papíry byly podle
mého názoru z velké části bez smyslu a
jen pro zbytečnou ztrátu času.
Změnily se děti za ty roky, co s nimi
pracujete?
Myslím si, že dřív byly děti ukázněnější, více ctily autoritu, byly asi v rodinách
lépe vedené, lépe vychované. Dnes
mají až příliš volnosti, nejsou zvyklé na
respektování pravidel a režimu, neumějí
si nastavit žebříček hodnot a mantinely slušného chování. Dnešní děti jsou
až příliš ovlivněné televizí, počítačem
a nedostatkem času, které jim rodiče
věnují. Možná i nedostatkem lásky.
Nejhorší na tom je, že se to rodičům
vrátí časem jako bumerang, až se k nim
jednou jejich děti budou chovat bez úcty
a respektu.
Jak to bylo za Vás s kapacitou školky? Říkala jste, že jste měli až 32 dětí.
Ano a bylo to skutečně hodně. Optimum
pro práci je 25 dětí, ale většinou jsme
se pohybovali na průměru 28 dětí.

... pokračování na straně 4
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Před časem přišel na dva roky pokles
počtu dětí ve školkách obecně, spousta
školek se tehdy zrušila, učitelky přešly
do jiných zaměstnání, a z toho vznikla
většina dnešních problémů.
U nás v obci je situace se školkou asi
specifičtější.
Je – souvisí to samozřejmě s nárůstem
občanů obce a to především mladých
rodin s malými dětmi. Ještě že se před
časem vedení obce postaralo o to, aby
byla nová školka vůbec vybudována,
byť ne vše je v ní dnes ideální.
Ale to už mám jen tak z doslechu,
s odchodem do důchodu jsem práci jak se říká - pověsila na hřebík. Dcera
občas přijde pro názor nebo pro radu,
ale já se už do ničeho nepletu...

Obec pověřila Bc. Helenu
Váňovou vedením MŠ
V průběhu října 2013 požádala
paní ředitelka MŠ Holubice - Bc.
Helena Váňová - obec o potvrzení ve
funkci na dalších šest let s platností
od 1. 8. 2013. Obec a zastupitelstvo dlouhodobě deklarují, že budou
využívat ustanovení novely školského zákona a pravidelně vyhlašovat
konkurzní řízení po uplynutí šestiletého funkčního období.
Při prověřování uvedené žádosti
a po konzultacích s právním zástupcem obce bylo zjištěno, že novela
školského zákona obsahovala přechodné ustanovení. To se týkalo
doby trvání funkce ředitelů školských
zařízení, kteří byli ve funkci v době
začátku platnosti novely. Dle těchto
ustanovení skončil výkon funkce
ředitelky paní Bc. Heleny Váňové
k 31. 7. 2013.
Obec v rámci narovnání aktuálního
právního stavu věci a po vzájemné
dohodě pověřila paní Bc. Helenu
Váňovou vedením Mateřské školy
Holubice, okres Praha-západ, do doby
jmenování ředitele školky na základě
výsledku konkurzního řízení.
Paní Bc. Helena Váňová toto pověření
přijala. Zastupitelstvo zároveň na
některém ze svých dalších veřejných
zasedání schválí potřebné kroky
vedoucí k vyhlášení konkurzu. Ten
bude pak probíhat v průběhu prvního
pololetí příštího roku.
Daniel Dubský

Pro nezasvěcené – dcerou paní
Kalušové je současná zástupkyně
MŠ Holubice - paní Dalíková. U Vás
se přesně potvrdilo pravidlo o jablku,
které nepadá daleko od stromu.

Teď se už těším na dobu pečení vánočního cukroví.

Ano. Dcera po mně lásku k dětem
zdědila. Mám ještě syna, který pracuje
v oblasti elektronických zabezpečovacích zařízení - ten je naopak spíše po
tatínkovi.

Asi marokánky (placičky z másla,
karamelizovaného
cukru,
ořechů,
mandlí, čokolády...). Potom dělám
klasické slepované cukroví, vyhraju si
s polevami, mám různá zdobeníčka –
v tomhle je dnes spousta zajímavých
možností. :-)

Řekla jste, že jste s důchodem práci
„pověsila na hřebík“. Děti kolem Vás
ale jistě zůstaly...
Mám 4 vnoučata – 3 kluky a 1 děvče.
Kromě toho, že jsem jejich babička,
mi všichni prošli rukama coby učitelce
v mateřské škole. Těší mne, že po
mně podědili vztah k hudbě a tanci.
Je pravda, že práce a práce je rozdíl.
Práce s dětmi, kterou považuji za jednu
z nejkrásnějších a nejsmysluplnějších,
se vlastně ani na hřebík pověsit nedá.
Je to poslání, je to něco, co Vás provází
a naplňuje prostě napořád.
A já můžu naštěstí říci, že jsem celý
život, i díky své práci, byla velmi spokojená.
A co Vaše koníčky?
Mám jednoho obrovského koně a
tím je vaření a pečení. Mám naštěstí
ve svém muži vděčného strávníka a
rodina vždycky něco dobrého uvítá.
Mám velkou sbírku kuchařek – čítá
165 kousků. Některé mám vyloženě po
ruce a často z nich čerpám, jiné jsou na
čestných místech v knihovně a dochází
na ně méně často. Ráda si hledám
další recepty na internetu nebo sleduji
kuchařské pořady v televizi.
V kuchyni se člověk učí celý život. :-)

Máte mezi vánočním cukrovím nějakého svého favorita?

Před závěrem se vždycky ptáme na
Vaše osobní přání.
Přání? Aby se lidem vrátila láska
a úcta jednoho k druhému. Aby se
utužily rodinné vztahy. Aby se do rodin
vrátilo to, co v nich bylo dříve.
Aby dospělí neviděli jen svou práci
a peníze, ty skutečně nejsou cílem
a smyslem života, ale mysleli mnohem
více na to, co předávají do života svým
dětem.
A jak jsme zmínili na začátku, i na
Vás dnes bude předat někomu pomyslnou rozhovorovou štafetu. Koho
máme oslovit pro příští vydání?
Napadli mne manželé Josef a Olina
Caklovi. Vím o nich, že pracovali různě
po světě, ve Francii a nějaký čas i v
Africe. Ti by měli pro čtenáře Našich
novin jistě mnoho zajímavého.
Děkujeme za tip - s manžely Caklovými se zkusíme spojit.
Děkujeme za rozhovor a přejeme Vám
i Vaší rodině pevné zdraví, hodně
pohody a Vám navíc pořádnou řádku
kuchařských úspěchů.
HM

PINK SILVESTR HOLUBICE 2013
zveme Vás na další netradiční Holubický Silvestr 2013

SILVESTR V RŮŽOVÉM STYLU

Kde? Kulturní dům Holubice
Kdy? 31. 12. 2013
V kolik? Od 19.00 hod…..
Co Vás čeká?
 vtipná tombola (každý lístek vyhrává)
 soutěže (pokud ještě budeme vnímat ….)
 reprodukovaná hudba
Vstupné 100,- Kč,
v ceně je zahrnut uvítací přípitek, drobné občerstvení, novoroční přípitek

NEJVÍCE RŮŽOVÝ KOSTÝM BUDE ODMĚNĚN V RŮŽOVÉM STYLU….
Bližší informace a závazné přihlášky do 27. 12. 2013 v sekretariátu OÚ na tel. 315 786 086.

Kulturní dění v obci
Předvánoční setkání seniorů
V pondělí 25. 11. se konalo tradiční
setkání místních důchodců v zasedací
místnosti obecního úřadu. Upravené
stoly s věnečky a svíčkami nás přivítaly
v příjemně vytopeném prostředí.
Po usednutí, v které jsem ani nedoufala, se ve dveřích objevil pan doktor
Radim Uzel, samozřejmě za potlesku
nás všech. Tím začal hlavní program.
Začal poutavě vyprávět, nejprve o svém
dětství na Ostravsku, pak studentských
letech, pokračoval vyprávěním o svém
působení v rámci profese gynekologa,
sexuologa a soudního znalce. Vyprávěl
různé zajímavé zážitky a příběhy
ze soudních síní. Jeho vyprávění mělo
tři části, jelikož se střídalo s klaunem –
žonglérem, který měl též velký úspěch.
Hlavní bylo třetí číslo.
Při taneční hudbě tančil jako pár, ale byl
to pouze on. Ohnutý, na rukou holiny,
na nohou boty, dva obleky, on a ona,
na zádech dvě hlavy. Toto číslo nás
rozesmálo až k slzám a pana doktora
též. Ten také přijal radostně pohoštění,

načež se s námi rozloučil. Já se svou
švagrovou jsme se smály po cestě
domů a na druhý den i doma. Následovala volná zábava s nepřetržitou
hudbou. Pan Hovorka se svými klávesami opět zabodoval. Též si mezi nás na
chvíli přisedl, chválil zdejší prostředí
a příjemnou atmosféru, z čehož jsme
vycítily, že do Holubic přijíždí rád. Byl
zde již poněkolikáté, též na „BAKUSU“.
Po 21. hodině se s námi též rozloučil,
jelikož jej čekala cesta domů do Neratovic a na druhý den jeho povolání. Poté
se ještě posedělo, popovídalo s těmi,
kterým se ještě domů nechtělo.
Vzpomněly jsme na ty, které odešly
z našich řad i na ty, které by se mohly
zúčastnit, jelikož to opravdu stálo za to
a budeme na toto odpoledne a večer
rády vzpomínat. Je na místě za nás
všechny poděkovat OÚ a paní Evě
Ježkové – starostce, která s námi
vydržela až do konce
Za všechny zúčastněné
Hana Zmeškalová

Pan Fila coby klaun a jeho žonglérské umění

Taneční mistři Bohouš a Boženka

A opět pan Fila se svou talířovou show

5
Jak přezimují naši fotbalisté?
16. listopadu jsme odehráli poslední
utkání podzimu a to v Hostivicích.
Za pěkného slunečného, i když již
chladnějšího, odpoledne jsme nastoupili proti týmu, který je na tom v tabulce
okresního přeboru jen o něco lépe
než my – na 6. místě s 19 body (my
na 9. místě s 16 body).
Vyrovnanost v tabulce se projevila
i na hřišti. Na obou stranách zvonily
několikrát tyče a břevna, vyznamenávali se také brankáři. Byť jsme nastoupili
v hodně oslabené sestavě, po poměrně
divokém utkání jsme si odvezli cenný
a zasloužený bod za bezbrankovou
remízu 0:0.
A to si k naší smůle hned v prvním
poločase zranil koleno náš útočník
Ivan Štofl – musela jej dokonce
odvážet sanitka. Když jej na hřišti
nahradil vskutku urostlý David Levinský
a postavil se do útoku vedle drobnějšího,
ale o to rychlejšího a obratnějšího, Jirky
Valtra, mohli se diváci bavit souhrou
Obra a Goliáše.
Jak poznamenal trenér Jiří Šarlinger, plánem podzimu bylo 20 bodů.
Dosáhli jsme 17 bodů a přezimujeme
na 10. místě v tabulce. Po sérii šesti
smolných prohraných zápasů to
nakonec můžeme považovat za úspěch.
Přes zimu tak můžeme odpočívat
v relativním klidu a nezbývá než si
přát, aby celé jaro proběhlo v tom
vítězném a bojovném duchu jako úvod
podzimu.
Našim chlapcům přejeme, aby se jim
přes zimní přestávku zahojily všechny
bolístky a načerpali dostatek sil
pro náročné jaro. Budeme se těšit
na setkání při prvním utkání jara
v sobotu 22. března v Krňanech.
Kdo se již nyní nemůže dočkat dalšího
fotbalového zážitku, může přijít
na holubické hřiště na Silvestra, kdy
od 10.00 hodin bude hrát stará garda
proti A týmu.
Fanoušci holubického fotbalu se mohou
také těšit na příští vydání Našich novin,
ve kterém bychom Vám rádi přinesli
opět po roce rozhovor s trenérem Jiřím
Šarlingerem.
Přejeme všem členům, fotbalistům
a příznivcům TJ Sokol Holubice šťastné
a veselé Vánoce, v novém roce 2014
pevné zdraví, hodně pohody a elánu,
všechno dobré a ještě lepší, hodně
gólů v síti soupeře a spoustu pěkných
sportovních zážitků.
HM

6
Mikulášská nadílka
29. 11. 2013 dorazil Mikuláš se svou
družinou do Holubic, aby odměnil zdejší
hodné děti a pokáral jejich zlobivé
vrstevníky. Dítka čekal v místním kulturním domě po čertech dobrý taneční
rej, andělsky vlídná slova a mikulášsky
štědrý balíček.
Děti si vybraly ze svých řad 2 zástupce,
kteří odříkali básničku, a mohlo se
nadělovat. Letos bylo na co se těšit,
nadílka byla velmi bohatá, kvalitní
cukrovinky a dřevěná hračka potěšila
každého obdarovaného.
Děkujeme OÚ Holubice za krásný
zážitek pro naše nejmenší v předvánočním čase.
AJ

Kulturní dění v obci
Rozsvícení vánočního stromu
14. 12. 2013 jsme v Holubicích již
druhým rokem slavnostně rozsvítili
vánoční strom. Večerem se linula hudba
žesťových sólistů z Kralup nad Vltavou,
pod nos voněl trdelník a teplé Holubické
oplatky, zahřát se bylo možné svařeným
vínem, pečenou pikantní klobásou,
ke koupi se nabízelo domácí cukroví,
nápaditá bižuterie, vánoční dekorace,
svícny a stromky, nedaleko stánků bylo
možné obdivovat malovaný betlém v
životní velikosti, který věrně dokreslil
atmosféru adventu.
Mnozí holubičtí a kozinečtí občané
využili této milé příležitosti setkat se v
předvánočním čase se svými sousedy
a známými, aby si popřáli krásné prožití
nadcházejících svátků. Kdo přišel s
dětmi dříve, nelitoval, od 13. hodiny se
konaly na OÚ dílničky, kde si děti mohly
vyrobit andílky na stromeček, vánoční
přáníčka, zasněžené obrázky, ozdobit a
ochutnat perníčky,…
Poděkování patří OÚ Holubice, všem
zúčastněným dobrovolníkům i návštěvníkům adventní akce.
AJ

Nač troškařit, v Holubicích máme
vánoční stromy dva :o)
Druhý ročník Adventních trhů v Holubicích, málokdo si je nechal ujít...

Povedená čertovská rodinka, co říkáte?
Kdo se nebál přijít, dostal krásný
balíček dobrot :o).

Dílničky měly velký ohlas, děti za asistence instruktorů vyrobily
nápadité vánoční dekorace.

Aerobic Club
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Mikulášská diskotéka
V pátek 6. 12. 2013 pořádal Aerobic
club Mikulášskou diskotéku v místním
kulturním domě...
Desítky dětí i rodičů se přišlo odreagovat a užít hezké mikulášské odpoledne.
Na programu bylo tancování, soutěže
o krásné ceny a sladké dobroty
i vyhlášení nejkrásnějšího Mikuláše,
čertíka a anděla. Všechny kostýmy
byly nádherné a měli jsme to opravdu
těžké. Přivítali jsme i krásné čertíky
z řad maminek a tatínků. Nejkrásnější
trojice opět dostala krásnou cenu. Děti
ze všeho nejvíce nadchly balónky a UV
lampa s tancem ve tmě.
Tímto bychom rádi poděkovali všem
zúčastněným i těm, co se jakkoliv
podíleli na pořádání této akce. Doufáme,
že bude více takto povedených akcí
a těšíme se opět na všechny!
Lenka Tydlitátová, Aerobic Club

Klubová soutěž v aerobiku
V neděli 24. 11. 2013 se uskutečnila
akce sportovního rázu zde v místním
KD Holubice.
Tentokrát soutěž pro všechny závodnice aerobiku z místního klubu.
Děvčata nyní jezdí po celorepublikových
soutěžích každý víkend a již několikrát dovezla cenné kovy. S trenérkami
z našeho klubu jsme se tedy rozhodly,
že uspořádáme soutěž přímo zde, aby
mohli vidět i rodiče, příbuzní a ostatní
příznivci tohoto krásného sportu, jaké
máme mezi sebou úspěšné holčičky
i skoro dospělé slečny.
Za podpory rodičů jsme pro děti připravili nádherné ceny – čokoládové dorty
a medaile, vitamíny, pastelky, pexesa,
přívěsky, DVD, bonbony, diplomy,
svícny, klíčenky, třpytky… Pro 3 nejlepší
samozřejmě medaile!
Soutěžilo se ve 4 věkových kategoriích
a tady jsou výsledky:
Kategorie A (2-4 roky)
1. místo – Emmča Roubalová
2. místo – Nelinka Slezáková
3. místo – Terezka Melounová
4. místo – Deniska Rajchmanová
5. místo – Lucinka Jungová
6. místo – Kristýnka Livoncová
7. místo – Natálka Slezáková
Kategorie B (5-6 let)
1. místo – Nikolka Rajchmanová
2. místo – Kačenka Lipovová
3. místo – Zuzanka Rajchmanová
4. místo – Gábinka Koptová

I sportovci měli svoji besídku :o)

Kategorie C (7-10 let)
1. místo – Baruška Buchalová
2. místo – Míša Koptová
3. místo – Kája Kleinová
Kategorie D (11-15 let)
1. místo – Kačka Jelínková
2. místo – Anežka Lenochová
3. místo – Nikča Livoncová
4. místo – Agáta Henselová
Na konci akce a vyhlášení byly připraveny pro děti balonky a soutěž o sladkou
cenu.
Tímto děkujeme všem závodnicím,
rodičům i fanouškům a budeme se
těšit na další akci.
Lenka Tydlitátová
Aerobic Club

Talentované slečny dobývají stupně
vítězů soutěží v aerobicu.
Speciální oblečení na aerobic sluší
i těm nejmenším :o).
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Martinské posvícení
V pondělí 11. listopadu jsme se tradičně
sešli s lampiony před školou, abychom
šli vyhlížet Martina, zda opravdu přijede
na bílém koni. Naše první zastavení
bylo v Kostele svatého Martina v Tursku
Zde jsme si připomněli legendu a fakta
o svatém Martinovi hned na tři způsoby.
Během uvítání panem farářem Lipenským, děkujeme za zapůjčení kostela,
v básničce recitované žáky první třídy
a v divadelním provedení našeho
dramatického kroužku pod vedením
paní Ivany Kudry. Následovala ještě
hudební vystoupení Kateřiny Vrabcové,
Jakuba Vrabce a Maxmiliana Dvořáka.
Závěrem nás žáci čtvrté a páté třídy
seznámili s pranostikami, které se
k tomuto svátku váží. A že jich je!
Za hlasu zvonů pak skutečně přijel
Martin na bílém koni a vedl nás obcí
Tursko kolem rybníka do žáky vyzdobeného Green clubu, provoněného
husou a knedlíky se zelím, martinskými
rohlíčky a podkůvkami. Úžasné rohlíčky
a podkůvky napekla paní Kochloefel. Zde byla příležitost "následovat"
svatého Martina a zakoupením hlavolamu "motanice", hopíku, martinského
rohlíčku či podkůvky přispět do sbírky
ve prospěch CPK - Chrpa. Což je
Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci (http://www.cpkchrpa.cz).

Turnaj ve stolní hře
Anglická dáma
(Draughts Tournament)

Stolní hra DÁMA je oblíbená po celém
světě. Základní pravidla bývají stejná,
ale existuje několik odlišných variant.
Ačkoli se nám může zdát DÁMA jednoduchou zábavou pro děti, ve světě se
pořádají mistrovské soutěže i mezinárodní turnaje.
Také naše škola se rozhodla dne
22. 11. 2013 uspořádat turnaj
v ANGLICKÉ DÁMĚ, kterému předcházel týden pilných příprav v rámci
přestávek, družiny, ale i rodin, za což
bychom rádi rodičům poděkovali.
Připomeneme jen krátce základní
pravidla: Anglická dáma se liší od
malé dámy tím, že je ve hře 12 černých
a 12 bílých kamenů, zatímco malá dáma
se hraje s osmi kameny. Soupeři se
v tazích střídají a postupují vždy šikmo
o jedno políčko vpřed. Cílem dámy je
snaha vyhnout se soupeřovým nástrahám, dostat své kameny na opačný
konec desky, proměnit „řadový“ kámen

Ze školních lavic
Odesíláme výtěžek sbírky 2.650,- Kč.
Děkujeme Vám tímto za přispění,
děkujeme za hojnou účast, děkujeme
všem, kteří se podíleli na přípravách
posvícení a na nácviku žákovských
vystoupení. Ať už šlo o učitele, vychovatele nebo rodiče! Děkujeme panu
Procházkovi a jeho dceři za opravdového bělouše a Martina ve věrném
kostýmu, paní Servusové za populární výzdobu balónky s naším logem,
Městské policii Velké Přílepy za dohled
nad naší bezpečností během průvodu
po komunikacích Turska, panu Simonidzemu za vynikající husy a poskytnutí

sálu a v opravdu neposlední řadě panu
starostovi Vlkovi a obecnímu zastupitelstvu Turska za finanční podporu celé
akce.
A děkujeme paní Příhodové za nádherné
fotografie. Prohlédněte si je.

v dámu a snažit se vyházet z hrací
desky soupeřovy kameny.
Školní turnaj byl zahájen první vyučovací hodinu jak v ZŠ Tursko, tak v ZŠ
Holubice. Třídní kolo se hrálo první dvě
vyučovací hodiny. Z tohoto kola postoupilo do finále 5 vítězů.
1. třída:		
Daniel Vlček
2. třída:		
Jakub Kapl
3. třída:		
Hynek Tesař
4. třída:		
Lukáš Heinrich
5. třída:		
Karolína Táborová

s vypětím posledních sil (dvanáctou
hodinu nám připomněly kručící žaludky)
a vítězem se nakonec stal Lukáš
Heinrich.
Všichni Lukáškovi, ale i ostatním
vítězům, gratulujeme a přejeme jim
řadu podobných úspěchů.
1. místo:
Lukáš Heinrich
2. místo:
Karolína Táborová
3. místo:
Hynek Tesař

V deset hodin bylo odstartováno finále
v ZŠ Holubice. V prvním kole se utkal
každý s každým a dlužno dodat, že
nikdo z účastníků nezůstal bez vítězství.
Udatně si vedl Daneček Vlček, kterému
se podařilo porazit Kubíka Kapla, Kubík
na oplátku porazil Káju Táborovou.
Do druhého kola postoupil Hynek
Tesař, Jakub Kapl, Lukáš Heinrich
a Karolína Táborová. Všichni soupeři
si vedli znamenitě a do třetího kola se
díky remízám probojoval Hynek Tesař,
Karolína Táborová a Lukáš Heinrich.
Až teprve čtvrté a páté kolo rozhodlo
o vítězi. Kája a Lukáš bojovali statečně

Ve světě oblíbený turnaj v dámě
zavítal už i do naší ZŠ

Fotky jsou uloženy zde:
http://tursko.rajce.idnes.cz/Svaty_
Martin_Tursko_11.11.2013/
Přístupové jméno je: martin
Heslo je: 2013
Vít Šolle, ředitel
Zastavení v Kostele svatého
Martina v Tursku

Petra Sýkorová

Ze školních lavic
Zdobení vánočních perníčků 26. 11. 2013
Protože jsou Vánoce již za dveřmi,
nastal i v naší školce čas, kdy na ně
s dětmi myslíme a připomínáme si
různé vánoční zvyky a tradice. V úterý
26. listopadu tak proběhlo v celé MŠ
zdobení vánočních perníčků, které děti
pro sebe i své rodiče se svými učitelkami s týdenním předstihem napekly.
Zdobení proběhlo v příjemné předvánoční atmosféře, za poslechu vánočních
koled. Děti si společné tvoření s rodiči

velmi užívaly, občas i něco smlsly
– vždyť takový vlastnoručně nazdobený perníček přímo volá, aby skončil
v bříšku. Anebo se občas aspoň „olízla“
slaďoučká cukrová poleva. Pro rodiče
byla připravena káva a čaj.
Co se z nazdobených výtvorů podařilo
zachránit a nesnědlo se rovnou, to si
děti odnesly domů.
Již tradiční tvůrčí předadventní setkání
se všem moc líbilo a budeme se těšit,
že si zase společně osladíme život
příští rok.
Učitelský kolektiv MŠ

Mikulášské radovánky
v mateřské škole

Vánoční zpívání
A tak opět po roce máme tady
Vánoce...
Tentokrát jsme se sešli na zahradě MŠ,
kde jsme rodičům a všem ostatním
předvedli VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ.
Při příchodu dostal každý malý
dáreček – PERNÍČEK. S rozdáváním
perníčků nám pomohla paní Márová,
které bychom tímto chtěli moc poděkovat za pomoc.
V úvodu besídky přivítala všechny
paní ředitelka Helena Váňová, popřála
za kolektiv mateřské školy „KRÁSNÉ
VÁNOCE“. Paní ředitelka pak zasedla
za elektrické piáno, na které naše
Vánoční zpívání doprovázela.
Vše proběhlo v příjemné atmosféře. Rodiče povzbuzovali a zároveň
obdivovali své děti v jejich velké chvíli.
Zazněly známé koledy, které děti pilně
trénovaly ve svých třídách s učitelkami.
Po vystoupení byly děti odměněny
malým dárečkem. Maminky se postaraly o občerstvení v podobě vánočního
cukroví a naše milé kuchařky o pití.
Chtěli bychom poděkovat lidem
z obecního úřadu, kteří nám poskytli
a postavili přístřeší pro nepřízeň
počasí.
O příjemnou předvánoční atmosféru
při zpívání koled na zahradě se zasloužily nejen děti z MŠ, ale i krásný betlém
a vánoční výzdoba.
Děkujeme všem za účast a podporu
a přejeme krásné prožití vánočních
svátků a šťastný celý nový rok
2014.
Kolektiv MŠ

Každým rokem nás v mateřské škole
navštíví Mikuláš se svou družinou.
Letošní rok nebyl výjimkou, a tak u nás
vypuklo 5. prosince „Mikulášské veselí“.
Celé dopoledne děti soutěžily v různých
disciplínách, jako je skok přes pekelný
řetěz nebo běh s čertovským pytlem.
Ve třídě „Včeliček“ jsme si třídu rozdělili
na peklo a nebe – v pekle čerti hráli karty
a přitápěli pod kotlem, v nebi se andílci
věnovali čtení a prohlížení dětských
časopisů. Když se ve třídě objevila
družina s Mikulášem, andělem a dvěma
neposednými čerty, i ti největší hrdinové
seděli a došel jim humor. Ale jak to tak
již bývá, i hříšníkům bylo po přednesení básničky odpuštěno. Museli to stvrdit
podáním ruky Mikuláši a slibem, že se
polepší. Všechny děti obdržely z rukou
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Zdobení perníčků si tradičně užily
děti i rodiče

čertů nebo anděla tašku s nadílkou
a věřte – nikdo nezapomněl poděkovat. Doufáme, že se dětem nadílka
líbila a moc bychom touto cestou chtěli
poděkovat panu Marešovi, paní Barnetové a manželům Metelovým za jejich
čas a krásné vystoupení, kterým našim
dětem zpestřili celé dopoledne.
Díky Vám a těšíme se zase za rok.

I letos zavítal do mateřské školy Mikuláš se svým četným doprovodem

Učitelky MŠ
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Zabouchnuté klíče
Nedávno, byla zrovna středa, nachýlila
se pátá hodina a já uvědomujíc si, že
masíruji již poslední klientku, jsem se
po celodenní práci, těšil z Prahy domů.
Když tu náhoda chtěla tomu, abych se
vytržen z klidu, ještě pěkně zapotil.
Chvíli po páté mi zazvonil telefon,
v němž se mi ozvala polohysterická
manželka s tím, že když se vracela
ze zahrady od dosypávání ptáčkům
do krmítka, přiběhlo naše nezbedné,
rok a půl staré dítko ke dveřím od terasy a ejhle, vzalo za kliku a stáhnutím
je zamklo.
Má drahá se tedy ocitla, věru lehce
oděna, venku, v teplotě kolísající již
pod bodem mrazu. „Co teď?“ Vyvstala
otázka v situaci, kterou si každý rodič
raději nechce představovat. Uvědomil
jsem si, že štěstím v neštěstí bylo
i to, že měla v kapse alespoň mobilní
telefon a plotna zela prázdnotou. Protipólem toho byly zamčené vstupní dveře
s klíči v zámku zevnitř. Jali jsme se
tedy volat a shánět. Zatímco manželka
získala telefonní číslo na bratra zámečníka z Kozince, já volal jednomu svému
klientovi z Holubic, o kterém jsem byl
přesvědčen, že má jistě kontakt skoro
na každé řemeslo.
…Má žena vyrývá prstem číslo do
jinovatky na skle našeho auta a následně
zjišťuje, že telefon nikdo nebere. Já se
dozvídám, že telefon na zámečníka můj
klient nemá. Zoufalost se stupňuje, ale
naděje tu stále je. Volám zámečníkovi
do Otvovic, opět ale jen vyzvánění.
Zkouším to našemu známému zámečníkovi z Horoměřic, avšak dozvídám se,
že být zámečníkem není totéž jako být
odborníkem na otevírání zámků. Mobilizuji tedy své rodiče, aby rychle vyrazili
z Horoměřic a přivezli s sebou teplé
oblečení. Mou ženu zatím hřeje pouze
stresem vyplavený adrenalin a zjišťuje
od kamarádky, že v případě takovéto
nouze mohou pomoci i dobrovolní
hasiči.
Volám tedy sousedce, jejíž manžel je
tímto vyvoleným. Než doráží na místo,
dozvídám se, že je tam již i můj klient
„Holubák“, který se pokouší o nemožné
a shání někoho po svých kontaktech.
Gentlemansky půjčuje mé ženě jeden
ze svých svršků, aby nezmrzla. Soused
hasič obhlíží terasové dveře a pokouší
se je otevřít, avšak marně. A tu doráží i
moji rodiče s teplým oblečením.
V tomto místě bych rád podotknul, že

Příspěvky občanů
náš syn během této doby urputně křičí
a naříká, čímž stavu vynervovanosti mé
ženy jistě nepřidává. Rezervní klíče,
dovezené jako spása, se jaksi nechtějí
protáhnout klíčovou dírkou, neboť uvnitř
jsou důkladně zastrčeny klíče mé ženy.
Přemlouvání našeho nezbedy, aby klíče
vytáhl, nebo aby zdvihl kliku terasových
dveří, je po notné době bezúspěšné
a tak nastává bod, který v této příhodě
plyne jako rada všem zoufalým rodičům,
jenž by se dostali do podobné situace.
VOLÁME HASIČE!
Chvíli to sice trvalo. Roztočtí hasiči přijeli
v plné parádě. Houkačka rozvibrovala
okna v okolních domech, maják divoce
blikal, když před naším domem zastavilo veliké hasičské auto. Vyskákalo šest
statných mužů v plné výzbroji, přilby
se jim jen blyštily. Nejprve se pokusili
vypáčit terasové dveře, neboť nebyly
zcela zamčeny. Od tohoto pokusu ale
brzy ustoupili, jelikož jinak bychom se s
dveřmi mohli rozloučit. Nic naplat.
Přišel plán B a hasiči byli ve svém živlu.
Ze střechy vozu sundali žebříky, vylezli
na střechu, jakýmsi mně neznámým
způsobem rozmontovali okénko pro
kominíka a po nervy drásající hodině
vnikli do domu. Příjezdem hasičů se
však změnilo i chování mého dítka.
Nejenže přestal brečet a zaujat novou
situací za sklem dveří se k nim posadil,
ale po chvíli pozorování se odebral na
gauč, kde si krátil chvíli přepínáním
televizních programů.
Když však uslyšel, jak dopadli boty prvního z hasičů na podlahu o patro výš.
Běžel ke schodům a lomcujíc s vrátky,
začal se opět dožadovat svého právoplatného místa na Zemi. Jak se na
zšeřelém schodišti objevila tmavá
postava hasiče, ztichl a poodstoupil.
A pak už to šlo jako po másle. Během
příštích vteřin se už spokojeně choval
v náručí rozzářené promrzlé maminky,
hasiči vraceli okénko do původního
stavu a zcela zbytečně se omlouvali
za odřené terasové dveře a našlapání
v domě.
Policie, která během osvobozování
mé ratolesti sepsala protokol, se slovy
„Příště si už dávejte na klíče pozor,“
vydala se ke svému vozu, vykukující sousedé uzřeli, že akce končí
a postupně se začali vytrácet i všichni
nápomocní známí. Ti skromní a své
práci vskutku oddaní pánové, jenž
tentokrát pomáhali „jen“ otevřít dům,
ve kterém bylo uvězněno dítě, místo
jiných svých běžných povinností, jako

asistence při autohaváriích, likvidace škod po vichřicích a povodních
a v neposlední řadě především hašení
požárů, se sbalili a jak se rychle objevili,
tak zase zmizeli. Synek, který se od
vysvobození choval v náručí a venku
pozoroval hypnoticky blikající majáček
na tom úžasném velikém autě, jim ještě
zamával na cestu. Když jsem po sedmé
dorazil domů, jako by se nic nestalo.
Jen náš divoch byl tak nějak příjemně
rozdováděný.
Dozvěděl jsem se, že v případě že se
ocitnete v podobné situaci, kdy Vám
uvízne v zabouchnutém domě dítě, tak
se zákrok hasičů nehradí. Řeklo by se,
že jsme měli volat nějakou tu NONSTOP
zámečnickou službu. Ale věřte, že když
není k dispozici internet a nervy jsou
na pochodu, kdy je každá minuta
vykoupena deseti šedivými vlasy
a kdy víte, že i příjezd oné NONSTOP
služby může trvat třeba hodinu.
Zavoláte hasiče také.
Je to ostatně služba, kterou si všichni
platíme ze svých daní. Myslete na to
jako na možnost, která Vám v budoucnu
může zachránit nejen majetek.
Na závěr bych rád poděkoval všem
výše zmíněným, v čele s hasičským
sborem Roztoky, s příslibem, že
k nám určitě dlouho zavítat nebudou
muset. Jo a bacha na klíče v zámku…
Jiří Poskočil

POZVÁNKA
Myslivecké sdružení si Vás
dovoluje pozvat na tradiční

MYSLIVECKÝ PLES
Kdy: 11. 1. 2014 od 20.00 hod.
Kde: Kulturní dům Holubice
Bohatá tombola
Hudba zajištěna

Komerční inzerce
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Řádková inzerce
Kvalitní umělecké fotografie
Vaší rodiny.
Rodinná fotografie/rodinný portrét.
Profesionální fotograf s ateliérem
v obci nabízí vytvoření (nejen) rodinných portrétů, které mohou být
krásným dárkem příbuzným a stanou
se také důležitou rodinnou památkou.
Možnost fotografovat i ve Vašem
bydlišti, kde se děti mohou cítit bezprostředněji, je možné dovézt přenosné
pozadí i světla k Vám domů.
Ukázky fotografií: www.janbranc.com
(galerie „rodinná fotografie“) .
Ceny vstřícné dle dohody a požadavku na fotografie.
Věnujeme se rovněž reportážní
a produktové fotografii.
Kontakt:
jbranc@centrum.cz
608 959 766.
Dětské knihy přímo z nakladatelství - v Holubím háji. 50% sleva
při osobním odběru. Tel.: 606 116
702, Web: www.macek-delta.cz.

Nabídky práce
Nabízíme
kompletní
finanční
účetnictví:
podvojné, daňová evidence, daňové
poradenství, přiznání k dani, DPH,
silniční daň, mzdy a ostatní.
Nikam s podklady nemusíte, vyzvedneme si je u Vás doma, nebo ve Vaší
společnosti!
Jsme na trhu již 12 let a ke každému
přistupujeme individuálně.
Neváhejte
kdykoliv!

nás

kontaktovat

a

to

Kontakt:
Vedení účetnictví DANMAR
Lipová 72
Markéta Donátová
Tel. 731 433 903
email: marketa.donatova@email.cz
www.vedeni-ucetnictvi43.webnode.cz

Hledám pomocnici do domácnosti
na úklid 1x za 14 dní, ideálně pátek
na cca 3 hodiny.
Holubí háj - 3pokojový byt.
Zašlete prosím zprávu na tel.:
777259752, zavolám zpět.
Děkuji.

Základní škola Tursko a Holubice
přijme
• pomocnou sílu do školní jídelny
na zkrácený úvazek
a
• kvalifikovaného pedagoga do
školní družiny na zkrácený úvazek.
Bližší informace na telefonním čísle
724 840 861.
Nabídky můžete zasílat též na e-mail:
zs.tursko@seznam.cz.

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

- OŠETŘENÍ PLETI A DEKOLTU
- BARVENÍ ŘAS A OBOČÍ
- DEPILACE
- MIKROMASÁŽE OČNÍHO OKOLÍ

- MANIKÚRA BALBCARE obsahuje 7 aktivních vyživujících látek pro krásné ruce
- P-SHINE výživná japonská manikúra
- NEHTOVÁ MODELÁŽ UV GELEM
- PARAFÍNOVÉ ZÁBALY
-

SHELLAC

SHELLAC je správnou volbou pro ty zákaznice, které vyhledávají naprosto
šetrnou úpravu přírodního nehtu bez jeho poškození
MOŽNOST ZAKOUPENÍ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ
HOLEČKOVÁ JANA
HOLUBICE 70
Mobil: 733 640 710
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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:
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