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Budoucí prvňáček kreslí skřítka při zápisu do ZŠ
Myslivci se cítí jako doma v lese, tak i na plese

		

Myslivecký ples
Dne 7. ledna 2012 se KD v Holubicích uskutečnil Myslivecký ples. Tato akce se
konala pod záštitou pana Ing. Millera, který tuto akci organizuje již šestnáct let.
Ani tento rok nechyběla bohatá tombola - 3 kusy černé zvěře, dančí, srnčí zvěř.
Dále zajíci, bažanti, slepice, tradičně něco na zahřátí a nechyběly ani výrobky
z rodinné farmy Miller.
Akci doprovázela již po několikáté kapela Neon Band, která přispěla k velmi dobré
a uvolněné náladě. Velmi příjemná atmosféra, bohatá tombola, výborné jídlo a pití
k této akci již tradičně patří. A další milou tradicí tohoto plesu je květina, kterou
obdržela každá přítomná dáma.
Na závěr je třeba poděkovat všem organizátorům i účastníkům této zdařilé akce.
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Informace z obce

Dne 13. 12. 2011 se uskutečnilo veřejné zasedání obecního zastupitelstva.

Zastupitelstvo obce schválilo:
1. návrh rozpočtu obce Holubice pro rok 2012. Výše příjmů v rozpočtu 13.048 tis.
Kč a výše výdajů 13.048 tis. Kč. Návrh rozpočtu je vyrovnaný.
2. změnu rozpočtu obce Holubice č.3/2011 na základě doporučení finančního
výboru obce:
a. Rozpočtové příjmy:
1. Paragraf 0000 položka 1111 + 283.000,- Kč (daň z příjmu FO)
2. Paragraf 0000 položka 1113 + 28.000,- Kč (daň z kap.výnosů)
3. Paragraf 0000 položka 1121 + 782.707,- Kč (daň z příjmu PO)
4. Paragraf 0000 položka 1337 + 39.378,- Kč (popl. za svoz KO)
5. Paragraf 0000 položka 1343 + 1.800,- Kč (popl. za veřejné prostr.)
6. Paragraf 6171 položka 2111 + 7.171,- Kč (služby a výrobky OÚ)
7. Paragraf 6171 položka 2132 + 10.732,- Kč (z pronájmu)
8. Paragraf 6171 položka 2329 + 90.000,- Kč (ostatní ned. příjmy)
9. Paragraf 6171 položka 3111 + 1.420,- Kč (příj. z prodeje pozemku)
b. Rozpočtové výdaje:
1. Paragraf 1039 položka 5169 - 20.000,- Kč (záležitosti les. hospod.)
2. Paragraf 2221 položka 5193 + 28.220,- Kč (autobusová dopr.)
3. Paragraf 2229 položka 5139 + 12.957,- Kč (nákup značek, materiálu)
4. Paragraf 2321 položka 5139 + 10.548,- Kč (šachta, materiál na ČOV)
5. Paragraf 2321 položka 5169 + 299.992,- Kč (provoz ČOV)
6. Paragraf 2321 položka 5171 – 13.000,- Kč (opravy ČOV)
7. Paragraf 2321 položka 6121 + 842.434,- Kč (KS voda, dešťovka, kanalizace)
8. Paragraf 3111 položka 5139 + 23.680,- Kč (vitrína a stojan do MŠ)
9. Paragraf 3113 položka 5139 + 8.507,- Kč (nákup materiálu do ZŠ)
10. Paragraf 3113 položka 5151 + 5.422,- Kč (voda ZŠ)
11. Paragraf 3113 položka 5154 + 5.500,- Kč (EE ZŠ)
12. Paragraf 3113 položka 5171 + 1.488,- Kč (oprava manometru ZŠ)
13. Paragraf 3113 položka 5331 + 70.000,- Kč (refundace mezd)
14. Paragraf 3314 položka 5161 + 684,- Kč (poštovné knihovna)
15. Paragraf 3319 položka 5131 + 5.713,- Kč (občerstvení delegace Francie)
16. Paragraf 3319 položka 5139 +13.065,- Kč (květiny a dárky na vítání občánků)
17. Paragraf 3319 položka 5169 + 19.911,- Kč (fotografie a delegace z Francie)
18. Paragraf 3392 položka 5131 + 1.804,- Kč (Klub seniorů-potraviny)
19. Paragraf 3392 položka 5161 + 80,- Kč (poštovné)
20. Paragraf 3392 položka 5169 + 327,- Kč (nákup ostatních služeb)
21. Paragraf 3412 položka 5139 + 7.994,- Kč (materiál na KD)
22. Paragraf 3412 položka 5154 + 11.063,- Kč (EE KD)
23. Paragraf 3412 položka 5155 + 3.463,- Kč (palivo KD)
24. Paragraf 3412 položka 5169 + 5.340,- Kč (půjčovné stroje na parkety)
25. Paragraf 3412 položka 5171 + 44.598,- Kč (oprava kotel a malba KD)
26. Paragraf 3412 položka 5131 + 1.108,- Kč (odměny pro děti na DD)
27. Paragraf 3412 položka 5229 + 35.000,- Kč (sponzorské dary-akce)
28. Paragraf 3631 položka 5139 + 10.621,- Kč (kabel pro rozhlas)
29. Paragraf 3631 položka 5154 + 208.240,- Kč (EE VO)
30. Paragraf 3631 položka 5171 + 125.379,- Kč (oprava VO)
31. Paragraf 3631 položka 6122 + 237.852,- Kč (bezdrátový rozhlas)
32. Paragraf 3632 položka 5169 – 5.000,- Kč (nákup služeb na hřbitov)
33. Paragraf 3635 položka 5169 + 4.800,- Kč (zaměření chodníků)
34. Paragraf 3722 položka 5169 + 10.373,- Kč (svoz KO – Regios)
35. Paragraf 3745 položka 5139 + 14.663,- Kč (nákup materiálu-venk. prostory)
36. Paragraf 3745 položka 5169 + 9.810,- Kč (nákup služeb-plužení silnic atd.)
37. Paragraf 3745 položka 5171 + 9.362,- Kč (oprava MTC)
38. Paragraf 5512 položka 5151 + 1.299,- Kč (voda SDH)
39. Paragraf 5512 položka 5169 – 36.000,- Kč (nákup služeb SDH)
40. Paragraf 5512 položka 5171 + 36.610,- Kč (přezutí pneu, vč. pneu-SDH)
41. Paragraf 5512 položka 5229 + 59.000 Kč (transfer peněz od ČP)

3. Dodatek č. 3 Servisní smlouvy
o provozování ČOV a kanalizace se
společností Středočeské vodárny, a.s.
a to se změnou, že obec Holubice
převezme od 1. 1. 2012 do pracovního
poměru obsluhu ČOV.
4. Smlouva o obstarání věci s paní
Eugenií Sychrovskou. Předmětem
smlouvy je, že se obstaratelka zavazuje obstarat péči o zatoulané psy,
kteří budou odchyceni v katastru obce
Holubice-Kozinec.
5. Kupní smlouvu se společností
Highest Investment, a.s. a převodu
místních komunikací v lokalitě Holubí
háj do vlastnictví obce.
6. Nájemní smlouvu na parkovací,
nově vybudovaná, místa v okolí OÚ
Holubice s obcí Zákolany a Otvovice
za roční poplatek 1.500,- Kč (za 1 parkovací místo).

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. 2. od 18:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ.
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 lednu oslavili narozeniny:
Blínová Jana, 60 let
Helebrantová Růžena, 91 let
Mára Miloslav, 83 let
Souček Josef, 60 let
Zítová Jarmila, 83 let

Poštovní schránka
V rámci zkvalitnění služeb občanům
byla u prodejny v Holubím háji
umístěna poštovní schránka.

Rozhovor měsíce
3. Nesete si z loňského roku do toho
letošního nějaké resty?
Jako obecní zastupitelstvo si důsledně
klademe reálné cíle – takové, abychom
je mohli opravdu naplnit. Proto mohu
jako jediný takový skutečný rest
jmenovat dluh či závazek vzniklý
nečekaně v souvislosti s nutností
vybudování
dešťové
kanalizace
při realizaci bezbariérových chodníků
na Kozinci.
4. Jaké větší investiční akce obec
v letošním roce plánuje?
Paní starostka Eva Ježková

Rozhovor s paní starostkou
Přesně po roce se opět setkáváme
u rozhovoru s naší paní starostkou
Evou Ježkovou, abychom se zeptali,
co onen uplynulý rok přinesl, co vzal,
a co obec plánuje do roku letošního.
1. Rok 2011 utekl jako voda. Když se
podíváte zpět, jaký byl?
Jedním slovem náročný, ale jedno slovo
zde samozřejmě nestačí. Rok 2011 se
příliš nelišil od roku 2010.
Největším úkolem pro nás opět bylo
udržet obecní rozpočet a to se podařilo. Realizovala se řada projektů, z nichž
jsou nejvíce vidět asi bezbariérové
chodníky na Kozinci nebo autobusová
točna v Holubicích.To je ovšem jen špička ledovce. Rok 2011 byl bohatý na různé společenské a kulturní akce, u kterých nás jako organizátory velmi potěšil
narůstající zájem a hojná účast.
2. Čeho si v minulém roce nejvíce
ceníte?
Jak jsem v Našich novinách již zmiňovala, mojí srdeční záležitostí jsou
holubické zvony a jejich rekonstrukce. Velmi mne těší, že mé nadšení
pro znovuzrození našich zvonů sdílí
velká spousta lidí nejen z naší obce,
ale i z dalekého okolí, což se projevilo při červnových návštěvách výstavy
dětských prací a prvního zvonu přímo
v prostorách holubické rotundy.
Také mne hodně těší pohled na již
zmíněnou opravenou autobusovou
točnu a lidi, kteří konečně mohou na
autobus čekat v důstojném prostředí.
Na tomto místě už zbývá jen vyšetřit
nějaké prostředky a upravit fasádu
obecního úřadu...

Pokud vyjde dotace, bude prioritou
dobudování infrastruktury (kanalizace,
vodovod). Jsme v jednání s ČEZem
ve věci 2. etapy pokládky nízkého napětí. Mělo by dojít i na výměnu veřejného osvětlení. Realizovat se bude
víceúčelové hřiště za fotbalovým
hřištěm v Holubicích.
Často
dotazované
pokračování
výstavby bezbariérových chodníků
z Kozince do Holubic je aktuálně
ve fázi rozpracované projektové
dokumentace – letos se tedy reálně
v Holubicích chodníků bohužel ještě
nedočkáme.
5. Přinesl rok 2011 nějaké „noviky“?
Z akcí, které jsme vyzkoušeli poprvé,
a které se natolik líbily, že se plánuje
jejich opakování i v roce letošním, mohu
jmenovat Halloween nebo Mši svatou
v rotundě. U příležitosti tradiční holubické Staročeské pouti se letos v červnu
bude konat opět mše svatá a to ve spojitosti se zavěšením a prvním zvoněním
zrekonstruovaných zvonů.
Novinkou bylo také otevření obchodu
v Holubím háji – konečně se tak vyřešil
problém s nákupy běžných potravin
a potřeb do domácnosti - především
pro starší či nemocné spoluobčany
žijící v Holubím háji, pro které byla naše
do té doby jediná holubická prodejna
příliš daleko a byli odkázáni na pomoc
druhých. Ze stejných důvodů je nově
u obchodu v Holubím háji k dispozici
i poštovní schránka.
A ještě jednu (možná nenápadnou, ale
velmi vítanou) novinku mohu na tomto
místě zmínit – nedávno zavedenou
noční linku autobusu č. 604. Ta je pro
mnohé velkou pomocí. Nejen pro ty, kdo
se v Praze zdrží za zábavou, ale hlavně
pro řadu těch, jimž jejich profese diktuje
noční režim. Jsem ráda, že se toto
posílení linky podařilo vyjednat.
6. Každý rok obec žádá na různých
místech o dotace na různé investiční
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akce. Jak to bylo vloni s těmito dotacemi? Vyšly nějaké?
Ano, podařilo se nám například získat
a vyčerpat dotaci na rekonstrukci
a zprovoznění místního rozhlasu, který
je v současné chvíli již ve fázi dolaďování. Podobně jsme na tom s rekonstrukcí
holubických zvonů – v letošním roce
budou slavnostně zavěšeny a budete
mít možnost slyšet jejich první novodobé
zvonění.
Velkou radost máme i ze získání dotace na vybudování víceúčelového hřiště.
7. Zmínila jste víceúčelové hřiště.
O co přesně jde?
Jde o víceúčelové sportoviště pro mládež i dospělé, které bude za fotbalovým hřištěm v Holubicích. Již letos
na jaře by se mělo začít s realizací
a počítáme, že již letos si na našem
novém hřišti budete moci zahrát tenis,
nohejbal, volejbal či jiné sporty. Nebude
chybět možnost posezení a myšleno je
i na menší děti, které budou mít u hřiště
své zázemí.
Budeme velmi rádi, když nové
sportoviště umožní především naší
mládeži důstojné sportovní vyžití
a zdravé využití volného času.
8. Vaše poslední věta skrývá ve svém
podtextu náznak jednoho problému, se kterým se obec v loňském
roce musela často vypořádávat –
vandalismus.
Ano – bohužel jsme museli v uplynulém období nadmíru často řešit nějakou
nepříjemnou záležitost spojenou s ničením obecního i soukromého majetku,
s nerespektováním psaných i nepsaných pravidel žití a soužití v obci
a dokonce s nenechavostí a krádežemi.
Hřbitov, obecní vývěsky, poklopy kanalizace…
Tady zmiňujeme vandalismus toho
nejhrubšího zrna. Ale jsou zde
i další obdobné problémy a projevy
– narazíte na ně často u kontejnerů
na odpad (tedy doslova „u“ kontejnerů, nikoli v nich), nebo třeba když
potkáváte volně pobíhající psy. Vždy
jde o porušení psaných či nepsaných
pravidel, která jsme si dali, aby se nám
tu všem pospolu dobře žilo.
Snad se nám dříve či později podaří
porazit zbytky jisté lhostejnosti či pohodlnosti a probudit i v dalších lidech
sounáležitost s obcí a lidmi, kteří tu žijí,
hrdost na to, že mohou žít právě zde
...pokračování na straně 4
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a vážit si všeho, co v naší obci máme.
A někdy stačí málo - třeba při potkávání
se pozdravit a vést k tomu i naše děti…
9. Sounáležitost s obcí – téma, které je
u nás jistě hodně aktuální s ohledem
na rozsáhlou výstavbu a řadu lidí,
kteří se do obce nově přistěhovali.
Jak tato sounáležitost funguje?
V tomto směru spatřuji velmi pozitivní vývoj a mám z toho velkou radost.
Lidé, kteří se do obce stěhují, mají
ve velké míře zájem pomáhat, zapojují
se do nejrůznějších akcí a aktivit.
Většina již zde má i trvalé bydliště, což
obci samozřejmě také velmi pomáhá
s ohledem na obecní rozpočet. Dříve
byly v obci cítit jakési dva tábory –
„starousedlíci“ a „ti noví“, ale to se již
nyní říci nedá. Díky spoustě společných
akcí, kde se lidé vzájemně sbližují, se
obec stává jednolitým celkem.
Co mne těší dvojnásob je to, jak celou
tuto situaci berou naše děti - jsou prostě
všichni z Holubic či Kozince a vůbec
nerozlišují, z které části jsou nebo jak
dlouho tu žijí jejich rodiče. Prostě patří
k obci a s tím i vyrostou. A to je samozřejmě pro obec velká deviza.
Jsme rádi, že naše školka i škola jsou
zaplněné na 100%, což je pro obec
velkým kreditem. Ráda bych na tomto
místě poděkovala vedení i zaměstnancům naší základní i mateřské školy‚
za dobrou práci a osobní nasazení.
10. Když jste zmínila děti – loni bylo
jedním z ožehavých témat dětské
hřiště v Holubím háji. Jak to s ním
vypadá pro letošní rok?
Vloni byla v areálu Holubího háje
vybudována tři menší dětská hřiště,
o nichž jsme již psali a za která jsme
těm, kteří se o ně přičinili, samozřejmě
vděčni za všechny děti, které si na nich
mohou hrát. V prostoru pod školkou
je vyhrazena a upravena plocha, kde by
se časem mělo realizovat hřiště větší,
to je také obecně známo. V současné
době jsme ve fázi vytváření konceptu,
architektonické studie, která by měla
definovat, jak by hřiště mělo vypadat.
To je jedna stránka věci.
Druhá – a bohužel ta hlavní – je
otázka získání financí - dotací, které by
pomohly hřiště realizovat. V letošním
roce to bohužel ještě nebude. Stále ale
platí, že budeme rádi, ozve-li se nám
kdokoli, kdo by chtěl či mohl s realizací
hřiště pomoci.

Informace z obce
11. V úvodu našeho rozhovoru jste
zmínila, že se obecní společenské,
sportovní a kulturní akce těší velkému zájmu a narůstá účast na nich.
Není někdy vysoká účast až problémem s ohledem na kapacitu našeho
kulturního domu, rozpočet na akci či
nedostatek sponzorů?
Hojná účast je samozřejmě velkou
radostí pro organizátory, pochvalou
a závazkem, ale může přinést i svá rizika.
Někdy je účast těžké odhadnout, a tak
se může stát, že na někoho nezbudou
startovní lístky nebo buřty, že si nemá
kam sednout, že nadílka pro děti není
až tak bohatá, jak by mohla…
Je to přesně o tom, že máme přece jen
omezené kapacity i omezený rozpočet
a v dnešní době sehnat nějaké sponzory či sponzorské dárky je téměř malý
zázrak. Proto nás občas zamrzí, když
po velké a úspěšné akci přijde kritika.
Zamrzí, ale na druhou stranu jsme
za ni vděční, abychom příště mohli
zkusit problému předejít. Mohu jen
zopakovat prosbu, máte-li možnost
zajistit jakoukoliv sponzorskou spolupráci, budeme velmi vděční.
A děkuji ještě jednou všem, kteří se
na přípravách nejrůznějších akcí podílejí, za jejich osobní nasazení, čas,
trpělivost a chuť pokračovat i nadále.
12. Je nějaká akce, na kterou se letos
vyloženě těšíte?
Ano. Těším se na Vánoce. To asi zní
děsivě, když jsou jedny právě za námi,
ale musím na tomhle místě prozradit
jednu zcela novou připravovanou akci
- „Živý betlém“. Budeme (konečně) rozsvěcet náš obecní vánoční strom, bude
program, budou živá zvířátka…
Je to ještě daleko, ale mám pocit, že
tohle je taková třešinka na dortu všech
akcí, které se připravují po celý rok,
a která nám chyběla.
13. Mnozí se ptají, jak to vypadá
s autobusovou zastávkou nástupní
na Habrové (směr Praha).
Pro tyto mnohé mám potěšivou zprávu
– již bylo vydáno stavební povolení
na výstavbu v přilehlé lokalitě (tam,
kde jsou nyní vidět vykácené stromy
v sadu). Jakmile tedy začne výstavba
a proběhne zasíťování pozemku, bude
autobusová
zastávka
realizována.
Počítáme, že to bude nejspíše letos
v létě.
14. Vloni jste nám prozradila, že studujete vysokou školu. Zeptáme se

tedy podobně jako maminka školáka:
„Co bylo ve škole?“
Nu, jak to říct – ve chvíli, kdy budou
tyto Naše noviny vycházet, už budu mít
možná studium ukončené. Za pár dní
mne čekají závěrečné státní zkoušky…
15. No tak to držíme pěsti!! Mluvím
nyní za celou redakční radu Našich
novin. Mimochodem – Naše noviny se v uplynulém roce změnily.
Jaké jsou na ně ohlasy?
Obecně na Naše noviny jsou ohlasy
veskrze pozitivní. Jsem ráda, že se
povedlo naše obecní noviny dostat
na takovou úroveň, na které v současné
době jsou.
Když jsme před rokem začínali
s novým redakčním týmem, byla
to jedna velká otázka – jak se
tým sžije, jak bude spolupracovat
a dlouhodobě fungovat. A to se podařilo.
Což jistě naši čtenáři vnímají. Lidé
na Naše noviny čekají, vyhlížejí je
ve svých schránkách a ptají se, proč
ještě nejsou.
Zmiňovali jsme, že termíny vydání
jsme záměrně přizpůsobovali důležitým
akcím, abychom z nich mohli přinést
aktuální informace. Tak tomu bude
i nadále – s tím, že budeme výrazněji dopředu upozorňovat, kdy přesně
budou noviny příště vycházet. Určitě
nepolevíme, naopak se budeme snažit
noviny i nadále v rámci možností vylepšovat.
Na tomto místě bych chtěla poděkovat
všem členkám redakčního týmů a všem
přispěvatelům za trvalou pomoc a všem
čtenářům za jejich stálý zájem, kterého
si velmi vážíme.
16. Je něco, co ve Vás budí pro rok
2012 obavy – když tedy pomineme
fakt, že by podle některých předpovědí mohl nastat konec světa…?
Největším strašákem jsou samozřejmě
opět finance. Zdražovat se bude všude
a všechno. I my budeme muset jako obec
přistoupit k nepopulárním opatřením
a zdražovat. Nejspíše dojde na zvýšení
cen stočného, na zdražení poplatků
za odvoz komunálního odpadu, ale asi
toho bude více. Samozřejmě nechceme
jen tahat další peníze z kapes občanů,
snažíme se hledat cestu k úsporám,
kde jen to jde.
Například jste si asi všimli, že jsme
v tomto směru věnovali pozornost
úpravě veřejného osvětlení – instalo...pokračování na straně 5

Informace z obce
...pokračování ze strany 4

vala se na něj speciální relátka, která
dokážou eliminovat zbytečné ztráty,
zbytečné svícení. Omlouvám se ještě
jednou za problémy, které dočasně
vznikly v souvislosti s laděním celého
systému veřejného osvětlení. Může nás
hřát dobrý pocit z toho, že jednu z cest
k úspoře jsme našli. Napadne-li Vás
nějaká další možnost jak ušetřit, velmi
rádi Váš námět posoudíme a zrealizujeme.
Nebude to lehký rok, ale věřím, že když
si uvědomíme nutnost oněch nepříjemných záležitostí, naučíme se více vážit
si těch příjemných…
Přeji vám všem, aby toho nepříjemného bylo v letošním roce minimum
a abyste si mohli toho příjemného
všichni užívat ve zdraví a spokojenosti.
Děkuji za rozhovor.		

HM

Chraňme si svůj majetek
Naše obec se poslední dobou stává
častým cílem kriminálních činů.
Dokonce jsme se již dostali v této
oblasti do zájmu médií. Připomeňme
jen několik případů. Máme jistě všichni
v dobré paměti příhodu, kdy před nedávnem v naší obci došlo k přepadení 80leté seniorky za bílého dne
v jejím domku. Jen díky její duchapřítomnosti a pomoci místního kolemjdoucího, který se statečně přepadené
paní zastal, vše skončilo dobře. Tedy
pokud se týká zdravotního stavu této
paní.
Před letošními Vánocemi se do prodejny potravin paní Helebrantové
vloupal zloděj. Nejenže tak učinil velmi
hrubým způsobem, ale způsobil zde
i nemalé škody. Také je nutné připomenout, že ve chvíli, kdy byl tento zloděj
překvapen majiteli obchodu, vyhrožoval
jim dokonce smrtí. Podařilo se mu utéci
a teprve po několika dnech byl zadržen
policií. Bylo zjištěno, že jeho „výlet“ do
Holubic rozhodně nebyl první. A tak je
zde určitě na místě otázka, zda jsme
si my, občané, třeba něčeho nemohli
všimnout dříve a pomoci tak policii
k včasnému dopadení pachatele.
Zatím poslední případ se stal začátkem
ledna letošního roku v 01:30 hodin
v noci. Naší vesnicí projížděla bílá
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dodávka značky Fiat Ducato. Zastavila
u rodinného domu v naší obci. Jeden
muž otevřel zadní dveře vozu a majitelům, kteří ještě dům renovují a nemají
dosud dodělaný plot, začal krást u
domu složené dříví. Vůbec jim nevadilo,
že kradou přímo pod lampou veřejného osvětlení. Druhý muž čekal v autě
se zapnutým motorem. Zvuk motoru
v nočním tichu vzbudil nejen majitelku,
ale i souseda. Majitelka z okna zloděje
okřikla. Ten se lekl, naskočil do auta
a oba dva zloději okamžitě odjeli.
Mezitím soused zjistil alespoň typ
vozidla a zavolal policii v Libčicích.
Při té příležitosti se informoval, zda je už
někdo o této události informoval. Zjistil,
že nikdo. Do 20 minut dorazili policisté
z Libčic, prohlédli místo a zároveň projeli
vesnicí, aby zjistili, zda tito nenechavci
nezkouší uspět někde jinde.
Uvádíme jen několik případů, je jich
však více a hlavně neustále narůstají.
Hlavním důvodem, proč se tímto
tématem zabýváme, je myšlenka, jak
se před takovou realitou dnešní doby
ochránit.
Na vesnicích měli lidé k sobě vždy blíže
než ve městech. Je to dáno i tím, že
vesnice je menší komunitou než město,
lidé se vzájemně více znají. Nebuďme
lhostejní ke svému okolí. Přestaňme
si nevšímat toho, co se děje za naším
plotem. Popovídejme si se známými,
poznejme nové sousedy. Je důležité
všímat si dění okolo nás, pohybu
neznámých osob během dne i v noci
nebo v době dovolených.

Skákal pes přes oves…
Nedílnou součástí naší obce, našich
domovů, jsou psi. Věnujme jim
a především jejich páníčkům následující řádky.
Žijeme na vesnici. Dříve byl pes
na vesnici brán většinou jako hlídač.
Měl svou boudičku na dvorku
a o nějakém venčení, hraní a soužití
s majiteli se vlastně moc mluvit nedalo.

Buďme obezřetní, ale i ohleduplní
k sobě navzájem, a bude se nám žít
o něco lépe i v této nelehké době.

Určitě bychom u nás v obci takové našli.
Je však obecným trendem, že se raději
spolehneme na bezpečnostní zámky
a systémy a pes se pro nás stává členem rodiny či nejlepším přítelem
v osamění. A takových čtyřnohých
miláčků je u nás v obci dnes již většina.
Uveďme si některá fakta:
* V Holubicích je v současné době
přihlášeno 151 psů, na Kozinci 126.
* Poplatek obci za psa je 100,- Kč
a za každého dalšího 150,- Kč.
* Obec má uzavřenou smlouvu
se psím útulkem paní Sychrovské
v Buštěhradu, kde se ročně platí
za každého obyvatele obce (nikoli
za každého psa v obci přihlášeného) poplatek 20,- Kč. Pro rok 2012 jde
o částku 32.320,- Kč. Tato smlouva
zajišťuje obci umístění a péči o zatoulané psy, kteří by se v naší obci či jejím
okolí vyskytli a byli odchyceni.
* Pokud se pes dostane do útulku,
majitel při jeho převzetí platí náklady
spojené s odchytem (500,- Kč),
poplatek za umístění psa (300,- Kč
na den), veterinární prohlídku (300,- Kč)
případně další náklady.
* Po obci bylo instalováno několik
záchytných „psích“ bodů se sáčky
a košem na vyhození toho, co po
pejskovi kde zůstane. A samozřejmě
to nebylo a není zadarmo – sáčky se
průběžně doplňují, koše vyprazdňují.
Podmínky pro chov a pohyb psů jsou
zakotveny v obecní vyhlášce z dubna
2009. Mimo jiného obsahuje pravidla
pro majitele či průvodce psů při jejich

AP
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Také bývá častou pozvánkou nezvaných
osob plná poštovní schránka či zapomenutá prázdná popelnice před domem.
Je na každém z nás, abychom uvážili,
koho ze sousedů či dobrých známých
požádáme o vybrání pošty či uklizení
popelnice. Případně komu poskytneme kontakt pro případ nouze, nehody
či nevyhnutelné potřeby. Někdo jistě
může namítnout, že si nenechá lézt
do soukromí. To samozřejmě každý
z nás musí zvážit. Mějme však
na paměti, že obdobné příhody se
můžou stát komukoli z nás.
Je to jedna z cest, která nám může
vzájemně pomoci při řešení naléhavých
situací.

6
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pohybu na veřejných prostranstvích
v obci, jejich povinnost ovládat psa
na vodítku či povinnost okamžitě odstraňovat psí exkrementy, zákaz výskytu
psů na dětských hřištích a sportovištích. Vyhrazuje také prostor, kde je
možný volný pohyb psů, jsou-li však
svým průvodcem ovládáni (přiběhnou
na zavolání, neútočí na jiné psy apod.).
Zároveň také tato vyhláška stanoví
sankce, které majiteli či průvodci psa
hrozí při jejím porušení.
Podívejme se tedy na to, jak to u nás
v obci reálně se psy vypadá, jak je
potkáváme, jak se chovají jejich majitelé
nebo slovy vyhlášky jejich průvodci
(prostě ti, kteří je chodí venčit). Podívejme se na základní nešvary, které
provázejí naše spolužití se psy.
Problém číslo 1 – „hovínka“
Pes musí vykonat potřebu stejně jako
člověk. Rozumnější pes jde aspoň
na trávu, ti ostatní nerozlišují, že jsou
právě třeba na chodníku. Ovšem ať je to
kde chce - pes to po sobě uklidit neumí.
V tu chvíli mu musí pomoci jeho pán.

A bohužel je příliš časté, že se milý pán
či paní jen honem rozhlédne, jestli to
někdo neviděl, nebo nevidí – neslyší,
dělá, že se vůbec nic nestalo a v pohodě
odkráčí. Málokdy se stane, že když
psa někdo druhý při činu vidí, dovolí si
jeho páníčkovi říci, aby to uklidil, když
vidí, že se k tomu nemá. Ale i takoví
„odvážní“ mezi námi jsou – a vidíte,
rovnou jim říkáme „odvážní“… Jistě
chápete, proč. A na tomto místě to
zdaleka není jen o psech…
Stalo se – pes byl viděn přes okno,
jak „pracuje“ na upraveném soukromém trávníku. Načež se průvodkyně
psa jala poklidně odcházeti bez náležitého úklidového zásahu. Po rychlém
upozornění - sice s velkou nelibostí,
ale bez problémů - hovínka odklidila. To
to nemohla udělat rovnou? Asi neměla
důvod, proč by to dělala… Nebo jí to
prostě bylo jedno.

Informace z obce
Pamatujete si třeba loňskou zimu, když
roztál sníh? No to bylo pěkné nadělení!
Psí páníčkové si asi myslí, že ve sněhu
se psí bobky hned rozpustí a zmizí.
Jenže když je sníh, tak mrzne, tím
pádem zmrzne i onen bobek. A když
to pak roztaje, zjistíme, že chodíme po
minových polích… To tu máme žít jako
na hnojišti? Některým je to evidentně
jedno. I mimo zimní období je argument
o tom, že to první déšť spláchne,
pohodlný a hloupý. Protože místem,
kde se pejsek vyvenčil, může proběhnout něčí dítě třeba už za minutku…
Proč je v nás tahle lhostejnost a pohodlnost? Když jdu psa venčit, nějaký ten
sáček s sebou mám připravený – ale že
by jen pro případ, kdyby kolem zrovna
náhodou jelo policejní auto nebo šla
školka na vycházku? Když si vezmete
s sebou se sáčkem i obyčejný papírový
ubrousek, můžete ten ubrousek na
bobek hodit, sáček dát na ruku, přes
ubrousek vše posbírat (pokud se vám
to normálně ekluje, takhle to bude lepší)
a sáček už jen pak přetáhnout z ruky,
zavázat na uzlík a zahodit do nejbližších
odpadků. A budete mít čisté svědomí i
ruce. Přece nechcete, aby Vás kvůli
takové hlouposti popotahovali při
přestupkovém řízení na obci…
Problém číslo 2 – volné pobíhání psů
Při obhlížení nového bydlení v naší
obci srdce mnohého pejskaře jistě
zaplesalo – tolik prostor k tomu, aby se
náš miláček mohl pěkně proběhnout!
Hurá, jdeme sem, tady se mu bude
líbit. Konečně využijeme třeba házecí
udělátko na balónek, to se bude aportovat! Že je tady silnice? Že tady chodí lidi
a děti? Náš pejsek je přece hodný, on
nikomu nic neudělá a poslouchá.
Stalo se – šel tatínek s dvěma malými
dětmi na procházku. I potkal jednoho
pejskaře s hodným psíkem, který nebyl
na vodítku, vesele si běhal, kam se mu
zrovna zachtělo, a který se hned chtěl
s dětmi kamarádit. Jenže ty to nějak
nepochopily, vyděsily se, začaly brečet
a od té doby mají ze psů strach.
Stalo se – dcera přišla ze školy s velkým
brekem. Maminka se lekla, co že se jí
stalo – a dcerka na to, že potkala opuštěného pejska, že je venku a že je jí ho líto
a že by si ho chtěla vzít domů. Byl to
bílý chundelatý větší pes, který vypadal
sice ne právě pěstěně, ale určitě ne
jako nějaký bezdomovec. Poznali jste
ho? Ano, je to náš obecní tulák – pes,
který prý rád prchá z domova a pak se

potuluje celé dny po obci a po Holubím
háji. Opakovaně. Zcela sám. To taky asi
nebude v pořádku, viďte?
A ještě jiné stalo se – přišla naše paní
pošťačka, celá bledá a vystresovaná.
Měla někomu zanést jednu zásilku, ale
bohužel právě jeden evidentně zlý pes
přeskočil plot své domoviny a ohrožoval
všechny, kdo se kolem právě namanuli.
Paní pošťačka musela obejít celý
blok domů, aby mohla zásilku doručit.
A nebylo to poprvé…
Naštěstí se nestalo – šel tatínek
s dvěma malými dětmi… a ten hodný
pejsek se něčeho leknul a jedno z dětí
pokousal…
Ne, nebudeme malovat čerty na stěnu,
ale prostě si vy někteří, kteří nerespektujete pravidla našeho společného
soužití a porušujete tuto část obecní
vyhlášky, uvědomte, jak riskujete. Buď
váš miláček někomu ublíží, nebo něco
může ublížit jemu. Pravidla jsou dána
a není to jen rozmar nějakých „nepejskařů“, kteří obecní vyhlášku psali. A tak
se ani nemusí nic stát, třeba už zítra
potkáte někoho, kdo se Vám prokáže
pravomocí kontroly dodržování obecní
vyhlášky, a fakt, že v tu chvíli nemáte
psa na vodítku, se Vám pěkně prodraží.
No ale kde tedy můžete svého psa
nechat proběhnout? Obecní vyhláška
pro volné pobíhání ovladatelných psů
stanovuje prostor za lesíkem Erzem
(to je ten u silnice směrem na Tursko)
– ostatně každý pejskař v naší obci
tuto informaci má. Jen je to pro mnohé
pracující, kteří nechávají psy celé dny
doma (a že tu takoví samozřejmě jsou),
večer poněkud z ruky, když se musí
chystat večeře, starat se o domácnost
atd., atd. Ale to už je věc každého, kdo
si psa z jakéhokoliv důvodu pořídí.
Problém číslo 3 – když psi ruší či
jinak obtěžují sousedy
Ano, psi „hlídají“ a proto štěkají –
ve dne, v noci, když někdo projde
za plotem či za dveřmi, když kolem
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proletí sova, když slyší kolegu z vedlejšího dvora, když… Těch „když“ by bylo
asi ještě hodně. Všichni to známe – pro
někoho to naštěstí problém není, jiné to
obtěžuje hodně. Co s tím mohou dělat?
Domluvit majiteli, aby to nějak řešil?
Řešit to přímo na obci? Přece jen jsme
na vesnici – a tak dokážeme pochopit,
že slyšíme bučet krávy nebo kokrhat
kohouty. Tím pádem i jakási únosná
mez psího štěkání je v naší obecné
toleranci. Ale přece jen únosná mez…
Stalo se – rodina se ujala psa
z útulku. Dokud byla máma na mateřské
dovolené, byl se psem téměř stále
někdo doma. Pak ale začaly děti chodit
do školky a rodiče do práce a pes
zůstával celé dny sám doma v bytě.
A co nejhůř – ráno pravidelně kolem
čtvrt na osm při odchodu rodiny začal
velmi výrazně plakat (někdo by mohl
říct „výt“). Netrvalo to dlouho, třeba
pět minut, ale všichni sousedé měli
tím pádem budíček. Našli se tací, kteří
anonymně rodině popsali dveře, házeli
jim výhrůžné dopisy do schránky…
Jak to dopadlo? O to nejde – jde spíše
o to, jestli v nějaké podobné situaci
nejste Vy nebo Váš soused. Není
to vždy jednoduché, ale i tolerance má své meze. A když se lidé spojí
a domluví, místo aby si vyhrožovali,
většinou najdou rozumné řešení – třeba
že se pejska přes den ujme babička
v důchodu, které pejsek dělá společnost.
Navíc je rodina oné babičky šťastná, že
má babička dvakrát denně kontrolu,
jestli je s ní vše v pořádku. Chápete?
Kéž by se takto vstřícně a vlastně
jednoduše daly řešit všechny problémy
na světě… Chce to jen komunikovat
mezi sebou a mít snahu řešení hledat.
Co říci závěrem?
Pes je prostě závazek a starost, se
kterou je potřeba počítat. A pochopit, že
jestli tu všichni chceme tak nějak kultivovaně žít, musíme respektovat všechna
pravidla, která nám v tom mají pomáhat
(nikoliv nám jen něco přikazovat či
zakazovat). Veřejným porušováním
těchto pravidel dáváte najevo, že Vám
na nich a potažmo na ostatních lidech
kolem Vás zjevně moc nezáleží…
A to je škoda. Lidé by měli držet
při sobě. Nikdy nevíme, kdy budeme
jeden druhého potřebovat. Tak proč
zavírat brány do našich srdcí takovými
malichernostmi?
EJ, HM

Kavárnička dříve narozených
První Kavárničkou v letošním roce
zahajujeme již 4. sezonu činnosti
Klubu seniorů v Holubicích. Uskuteční se ve čtvrtek 23.února 2012 v 15:00
hodin v příjemném prostředí, které
nám tradičně poskytuje zasedací
místnost Obecního úřadu Holubice.
Mezi námi již podruhé uvítáme paní
Annu Kratochvílovou, poprvé to bylo v
roce 2010. Pracuje v Městské knihovně
ve Velvarech jako knihovnice, je
také odbornicí na trénování paměti.
Trénování paměti je hlavní důvod,
kterému budeme věnovat podstatnou
část tohoto setkání. Nemusíte se bát,
že se budete učit jako ve škole, vše
Dne 31. 12. 2011 proběhl v prostorách
kulturního sálu obce

„Netradiční silvestr 2011“.
Silvestr byl pořádán obecním úřadem
a členy SDH Kozinec v duchu 80. let.
U vstupu uvítali hosty „bigbíťáci“
Marek a Mirek sklenkou aperitivu
a každý obdržel TUZEXovou bonovou
vstupenku. Disco-holky Ivča a Gabča
uvedly hosty ke stolům, kde pro ně
bylo připraveno malé pohoštění.
Hudbu zajišťoval disc jockey Víťa, který
mixoval hudbu 80tých let dle přání
hostů. Nechyběly takové pecky jako
Sladké mámení Heleny Vondráčkové,
Non-stop Michala Davida, Markétka
Marie Rottrové a mnoho dalších…
Na videoprojekci, kterou zapůjčil Michal „Majkl“ Vocílka, probíhaly reklamy
z 80-tých let – např. žvýkačky Pedro,
Bajo, Trabant, Včelí med, kosmetika
Barbus pro muže atp…
Za barem obsluhoval „suchý chleba“
Dušmen se svojí krásnou ženou
Lúcou. A že se museli otáčet i přes
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probíhá zábavnou formou. Chceme,
aby měli naši senioři co nejdéle dobrou
paměť, aby oddálili hrozbu Alzheimerovy nemoci (nezvratnou ztrátu paměti).
Podle odborníků je mozek jediný orgán
v našem těle, jehož posilování se
vyplatí. Čím vytrénovanější je, tím déle
člověk zůstane soběstačný. Mějte toto
konstatování na paměti, milí senioři,
přijďte mezi nás a budeme trénovat.
Rádi mezi sebou uvítáme i naše nové
občany-seniory.
V další části odpoledne si popovídáme
o tom, jaké nejvhodnější programy zvolit
pro další činnost klubu. Proto uvítáme
každý dobrý nápad, se kterým přijdete.
Nezůstávejte sami doma, přijďte mezi
nás! 			
Eva Šárová
to, že účast nebyla příliš velká, což
příchozím hostům nevadilo.
Nechyběla ani tombola, která byla
netradičně řešená a byli do ní zapojeni i hosté, pod heslem: „Přines
z domu něco postradatelného“.
Potěšilo nás, že většina hostů toto
heslo akceptovala a přinesla spoustu
drobností, některé byly velmi vtipné.
Každý los vyhrával, nikdo neodešel
s prázdnou, někteří i s takovou výhrou,
kterou do tomboly přinesli.
K půlnočnímu přípitku zahrála skupina
Abba – Happy New Year a pak už se
jen pilo a tančilo k uvítání Nového roku
2012.
Děkujeme všem hostům za vytvoření báječné atmosféry i při malé
účasti, kterou způsobila komunikační
dezinformace. Doufáme, že další rok
se opět společně shledáme a to ve větším počtu.
Poděkování patří všem zúčastněným
a také všem, kteří pomáhali s přípravou tohoto Silvestra.
Gabriela Mifková, Iva Kaňková
Účastníci oslavi v převlecích a la 80.léta
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Kulturní dění v obci

Noc s Hansem Christianem
Andersenem

Základní škola Tursko pořádá
v sobotu 11. února 2012
v Kulturním domě v Holubicích
od 20:00 hodin

IV. školní ples.
K tanci hraje hudební skupina Dekameron
vstupné 125,- Kč
Připravujeme pro Vás bohatou tombolu a pestrý program!
Srdečně zveme všechny
malé čtenáře na noční putování
za pohádkou dne

Vstupenky jsou k dostání ve škole v Tursku a v Holubicích.

30. 3. 2012 v 18:00 hod.

Tel.: 315 786 025; 315 694 057; 724 840 861

Program bohatý, noční četba
H. Ch. Andersena, soutěže, výroba nočního překvapení.

POZVÁNKA na divadelní představení

do knihovny v Holubicích.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Potrestaná pýcha
4. 2. 2012 od 14:00 hod.
KD Holubice

Přihlášky doručte nejpozději
do 23. 3. 2012 do knihovny
v Holubicích.
S sebou spacák, karimatky,
věci na spaní.
Občerstvení zajištěno.

Jarní bazárek dětského oblečení a potřeb pro děti
I když je zima v plném proudu, březen
není daleko a s ním i tradiční jarní
bazárek. Přijďte prodat to, co už Vaše
děti nepotřebují, a doplnit jim šatník
jarními a letními kousky.
Bazárek se bude konat v sobotu
31. 3. 2011 od 9:30 do 16:30 hod.
v KD Holubice, vybírat k prodeji se bude
tamtéž - 30. 3. 2011 od 10:00 do 11:00
a od 18:30 do 19:30 hod. Kromě mimi
a dětského oblečení, obuvi, potřeb
pro děti, hraček, nespotřebovaných
plen apod. můžete přinést také těhotenské oblečení. Více info na e-mailu
klubmimisek@holubicekozinec.net.
Formuláře pro prodávající budou
k dispozici na OÚ nebo zašlu na e-mail.
Na všechny se těší

Lucie Benešová
         a Mimísek

Dramatický kroužek dětí
ze ZŠ a MŠ Třebízského
z Kralup nad Vltavou
pod vedením Bc. Martiny Eliášové si dovolují pozvat
malé i velké diváky na divadelní představení
pod názvem Potrestaná pýcha.
V pohádce bude plno čertů a jiných laskavých
i nelaskavých bytostí, máte se na co těšit,
pobavíte se i poučíte …

Vstupné dobrovolné.
Zveme vás všechny na pochod obcí v maskách - zvaný
od pradávna
BAKUS.
Koná se 3. 3. 2011.
Sraz všech masek je u hospody Na Kozím vršku
(u hasičárny).
Průvod vyráží ve 13:00 hod. z Kozince, projde Kozinec
i Holubice a svůj pochod zakončí zabijačkovými hody
v kulturním domě.

Ze školních lavic
Zápis do 1. třídy

Zimní škola v přírodě s lyžováním

Zápis do první třídy naší školy se letos
konal v sobotu 21. ledna a v pondělí
23. ledna.
I letos většina rodičů využila sobotního termínu. Zápis probíhal v poklidu
a většinou za účasti obou rodičů.

Cesta na školu v přírodě v Janově
probíhala bez problémů. Až při závěrečném stoupání se stala silnice
nesjízdnou z důvodu přibývajícího
sněhu. Poslední kilometr k chatě Metaz
jsme proto museli ujít pěšky.
Při pohledu z oken bylo vše jako
v zimní pohádce. Druhý den jsme
zahájili lyžařský výcvik naplno.
Na programu bylo i oblíbené bobování
a stavění sněhuláků. Večery se skládaly z hodin výuky a společných her.
Proběhlo také povídání se členem
horské služby a tvorba společného lyžařského tabla všech účastníků
školy v přírodě. Pátý den po každodenním pilném tréninku proběhly závody
ve slalomu a zde jsou výsledky:

Ve škole vyzdobené balonky čekalo
děti nejprve přivítání „školními skřítky“.
Ve škole se to skřítky jenom hemží.
Někteří pomáhají, jiní tak trochu
zlobí. Děti pak vymyslely, nakreslily a pojmenovaly svého skřítka.
A ten jim pomohl splnit všechny úkoly,
při kterých prokazovaly školní zralost
v komunikaci, poznávání barev a tvarů,
v prostorové orientaci a matematických představách či v grafomotorických
dovednostech.
K zápisu se dostavilo 23 dětí. Z toho
3 žádají o odklad školní docházky.
K dnešnímu dni má první třída
pro školní rok 2012/13 krásných
a šikovných 20 dětí, z toho 12 děvčat.
Děti pochází rovnoměrně ze „starých
i nových“ Holubic a z Turska. Jeden
žák je z obce Svrkyně.
Zápisu i letos předcházela návštěva
školy dětmi z MŠ v Holubicích
i z MŠ v Tursku. Děti se podívaly, jak to
v takové škole chodí a co je čeká.
Pro rodiče jsme před termínem zápisu
také uspořádali Den otevřených dveří.
Na všechny se 1. září 2012 moc těšíme.
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V kategorii nejmladší žáci (1. třída):
1. místo:
Biskup Petr
2. místo:
Tesař Hynek
3. místo:
Šindelářová Natálie
My jsme skřítci, ne že ne !!!
Skřítek se mi povedl, teď jen jak se bude
jmenovat?

Mgr. Vít Šolle,ředitel školy
Srdečně Vás tímto MŠ Holubice zve na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který bude probíhat dne 8. 3. 2012
v čase od 13:00 do 17:00 hod.
V rámci Dne otevřených dveří si budete moci prohlédnout prostory školy
a obdržet žádost o přijetí pro školní rok 2012/2013.
Vyplněné žádosti budou přijímány v rámci PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - zápisu
(vezměte s sebou: rodný list dítěte a občanský průkaz žadatele)
dne 22. 3. 2012 v časech
od 9:00 do 11:00 hod. a od 13:00 do 17:00 hod.
na ředitelství MŠ.
Veškeré informace ohledně přijímacího řízení (žádost ke stažení) s možností
virtuálně nahlédnout do prostor mateřské školy najdete na:
www.msholubice.cz.

V kategorii mladších žáků (2. a 3.třída):
1. místo:
Satrapa Jakub
2. místo:
Krejčí Šimon
3. místo:
Hoffmanová Petra
V kategorii starších žáků (4. a 5. třídy):
1. místo:
Dvořák Petr
2. místo:
Hauptová Klára
3. místo:
Valtr Adam
Vyvrcholením pobytu se stal karneval na
lyžích a závěrečná diskotéka. Následující dopoledne bylo věnováno balení,
úklidu a cestě domů.
Mgr. Vít Šolle, ředitel ZŠ
Abrakadabraka, levá lyže vpřed.
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Kozinec Stodolas
Šipková sezona 2011/2012 je přesně
v polovině. Poslední zápas jsme odehráli 15. 1. 2012 doma - s týmem
Centerboys Chrášťany.
V průběhu sezony se nám vedlo
takto:
Lišáci Lišany B – Kozinec Stodolas
3:15 (11:33) – v tomto zápase jsme sice
rychle prohrávali 2:0, ale nakonec jsme
dlouhou vítěznou sérií zápas ovládli
a nedali soupeři šanci.
Kozinec Stodolas – Porkys Dřetovice 12:6 (28:16) – první domácí zápas
jsme po celou dobu budovali náskok až
do vítězné tečky.
Statenice DC – Kozinec Stodolas 12:6
(27:16) – tento zápas se nám značně
nepovedl. Už od prvních her jsme měli
problémy se zavíráním a soupeř nás
řádně trestal.
Kozinec Stodolas – Porkys Dřetovice
„B“ 8:10 (23:23) – ač název soupeře
uvádí
hierarchickou
podřazenost
od týmu Porkys Dřetovice, herní projev
družstva tomu nenasvědčuje. Po celý
zápas se hrály pěkné šipky a oba týmy
se přetahovaly ve vedení.
Ubelli DC Koleč – Kozinec Stodolas
3:15 (13:31) – toto utkání jsme odehráli
proti našim bývalým spoluhráčům, kteří
si založili vlastní domácí tým v Kolči.
Jasný průběh s jasným konečným
výsledkem pro nás.
Kozinec Stodolas – Lišáci Lišany 12:6
(25:19) – Lišáci byli před utkáním
vedoucí tým naší soutěže (a to ještě
bez prohry). Pokud bychom prohráli,
ztratili bychom kontakt se špičkou
tabulky.
I když tabulkové postavení předpovídalo těžký souboj, opak byl pravdou.
Sice se nejednalo o lehký zápas, ale
postupným navyšováním skóre jsme
jasně vyhráli a sesadili Lišáky z vedoucí
příčky. Ozdobou bylo bingo (180)
našeho Luboše Nykla.
Sirotci Dřetovice – Kozinec Stodolas
4:14 (14:30) – soupeř se při rozhazování (tréninku před zápasem) jevil značně
nebezpečně. Měl výborné náhozy.
Naštěstí při jednotlivých dvouhrách
hráči nepotvrdili formu a zápas byl
pro nás jednoznačnou záležitostí.
Kozinec Stodolas – Kmeti Kmetiněves
12:6 (26:15) – další zápas, který skončil
naším častým výsledkem 12:6. Zápas
jsme měli v režii a soupeři jsme nepovolili dramatizaci. Luboš Nykl si opět hodil
bingo (180).
Sport Team Nové Strašecí – Kozinec

Spolky v obci
Stodolas 9:9 (22:19) – další zápas
s týmem z čela tabulky. Již po příjezdu
byla znát nažhavenost soupeře na zápas. Sebejistota z jasného vítězství
nad námi byla ze soupeře dosti znát.
Po začátku zápasu, kdy jsme prohrávali
2:5, jsme se začali obávat, aby zápas
nedopadl jako ve Statenicích. Naštěstí
jsme se při čtyřhrách a cricketu chytli
a srovnali na 5:5. Od té doby se
vedení přelévalo z jedné strany na
druhou až do stavu našeho vedení 9:8.
Bohužel poslední zápas soupeř zvládl a
zachránil remízu 9:9.
Kozinec Stodolas – Centerboys
Chrášťany 9:9 (24:24) – tento zápas
pro nás začal výborně. Rychle jsme
vedli 6:0 a nic nenasvědčovalo těžký
zápas. Soupeř ale zpřesnil mušku,
dařilo se mu více při zavírání a 2 singly
před koncem vedl 9:7. Nakonec jsme
byli rádi za remízu 9:9.
Čelo tabulky v půli sezony vypadá takto:
1. Lišáci Lišany - 27 bodů
2. Porkys Dřetovice B – 24 bodů
3. Sport Team Nové Strašecí – 22 bodů
4. Kozinec Stodolas – 20 bodů
5. Statenice DC – 19 bodů
    Luboš Růna

Florbal
Pro zájemce florbalu připomínám, že
každé úterý (od 20:15 hod.) a čtvrtek
(od 20:30 hod.) hrajeme ve večerních
hodinách v kulturním domě.
Případní zájemci volejte na 606 729
834 – Luboš Růna.

Vánoční turnaj v karambolu
V sobotu 17. 12. 2011 se konal v Holubicích v restauraci U hřiště 3. ročník
Vánočního turnaje v karambolu.
Hráči se sešli ve 13:30 hod. na rozlosování do turnajového pavouka.
Někdo měl los těžší , někdo vysloveně lehký , ale tak to v životě i ve
sportu chodí.
Hrálo se do pozdních nočních hodin
a bylo se opravdu na co dívat.
Za mohutné podpory přihlížejících
a fanoušků zvítězil ve finále jednoznačně pan M. Kaluš nad panem
V. Měkotou 142:56. Na třetím místě
se umístil pan M. Svojtka.
Všichni účastníci se shodli, že to
bylo příjemně strávené oddychové
odpoledne v předvánočním shonu
a příští rok se určitě zúčastní znovu!
Petr Klinga

Fotbal
Stará garda - rok 2011
Naši „staří páni“ odehráli v tomto
roce několik utkání. Bylo by dobré,
aby i oni měli v Našich novinách
svůj prostor. Nová sezóna začíná
v dubnu 2012. Vítáni jsou hráči starší
35 let. Hraje se každé pondělí.
Kontakt:
Jan Kittel - 736 272 537,
Ladislav Zmeškal - 736 714 160
Výsledky:
Zvoleněves 0:5 Stará Garda
Stará Garda 3:3 Nová Ves
Stará Garda 3:3 Dolany
Nová Ves 6:2 Stará Garda
Vraškov 4:3 Stará Garda
Dolany 3:7 Stará Garda
Stará Garda 2:3 Zvoleněves
Hostivice 3:1 Stará Garda
Stará Garda 3:3 Libčice
Čechie Kralupy 3:3 Stará Garda
Stará Garda 2:4 Rudná
Nahlášení střelci:
Slaměník 10x
Zmeškal Lad. 3x
Silvestr 2011
Letošní derby mladých proti starším
bylo velmi bohaté na branky. Mladí
porazili „staré pány“ 10:7.
Jakub Dvořák

Valná hromada TJ Sokol
Holubice
Jako
každým
rokem
proběhla
i letos tradiční Valná hromada TJ
Sokol Holubice. Členové Sokola byli
informováni o tom, jak oddíl funguje
po stránce sportovní i ekonomické.
Členové přednesli své výroční zprávy
a zajímavá statistická fakta. Hlavní
událostí, která by se dala vyzdvihnout, je rekonstrukce kiosku a jeho
okolí. Náklady se vyšplhaly na půl
milionu korun. Dále bylo do programu
zařazeno rozloučení se dvěma členy,
kteří vystupují ze Sokola (Roman
Ježek a Josef Kříž). Oba byli dlouholetými členy a Sokol by jim chtěl
velmi poděkovat za léta úsilí a práce
odvedené pro oddíl. Dále by chtěl
Sokol poděkovat všem sponzorům
a pomocníkům na rekonstrukci kiosku.
Závěr Valné hromady patřil hudebníkovi Antonínu Blínovi.
Jakub Dvořák

Kulturní dění v obci
...pokračování z minulého vydání Naše
noviny 10/2011

Zvon jako hudební nástroj aneb
ZVONY RODU MANOUŠKŮ
Pokračovatelem rodinné tradice zvonařů byl Rudolf Manoušek mladší.
Narodil se 17. 9. 1909 v Soběšicích
u Brna. Po absolvování reálného
gymnázia v Brně se vyučil u svého
otce slévačskému oboru a zvonařině.
V Brně studoval i Vyšší průmyslovou školu strojnickou a následně
Vysoké učení technické. Praxi získával
v Hamburku ve slévárně firmy Gotthold.
Po návratu pracoval společně s otcem
v husinecké zvonárně. V roce 1937 se
osamostatnil a založil novou továrnu
pro výrobu zvonů s názvem 'Kovolit R.
Manoušek a spol.' v České u Brna.
Válečná léta 1939-1945 nepřála
výrobě nových zvonů, místo nich se lily
armatury a zbrojní součástky, zvony jen
z náhradních slitin.
V těchto krizových letech se Manouškové věnovali restaurování a opravám
strarých památných zvonů nedotčených
rekvizicí (např. zvony v Holubicích).
Po válce se výroba zvonů rychle rozjela
(rekvizicí bylo na 12.000 zvonů zničeno).
Kovolit byl tehdy jedinou zvonárnou
v republice. Mimo tuzemských zakázek
(např. Sušice - 1 zvon o váze 1 800 kg,
Námestovo - 5 zvonů o váze celkem
5 300 kg, Trstená - 4 zvony o celkové
váze 2 700 kg) dodává firma zvony
i do Batanagaru v Indii.
Po znárodnění v roce 1948 byl závod
R. Manouška začleněn do národního
podniku ZUKOV Praha. Pan Manoušek
zde řídí výrobu do r. 1952. Na začátku
60. let pracuje v Zukovu už jen jako
odborný poradce a od roku 1952
jako metalurg závodu. Výroba zvonů
v České u Brna byla postupně likvidována a výkresová dokumentace zničena,
často zneužita.
Rudolf Manoušek mladší v roce 1967
zakládá novou zvonárnu na Zbraslavi nad Vltavou (nyní Praha 5), kde
pracuje společně se svojí manželkou
- akad. soch. Květoslavou Manouškovou, autorkou výzdoby nových
zvonů. Ve zbraslavské zvonárně se
kromě výroby nových zvonů věnují
i restaurování historických zvonů. První
takovou zakázkou je zvonkohra Loreta
v Praze. V následujících letech je odlito
velké množství zvonů pro celou republiku, mimo jiné 4 zvony pro Sedlčany,
6 zvonů do Unhoště u Kladna, stolní
zvonek pro Českou národní radu.

Přibývá svařování puklých zvonů
i restaurování zvonů přímo na věžích
(4 zvony Katedrály sv. Víta v Praze, zvon
z Karlštejna). Pan Manoušek mladší
je jmenován v roce 1974 soudním
znalcem a státním kolaudátorem zvonů.
Svému oboru Rudolf Manoušek ml.
vyučil syna Petra Rudolfa Manouška,
narozeného 5. 5. 1957 v Praze. Tento
pán je nám již dobře znám díky obnově
zvonů naší rotundy, z Našich novin,
také z televizních pořadů.
Nedávno jsem byl telefonem upozorněn na situaci: „Právě pročítám v
Našich novinách Tvé vyprávění o
panu Manouškovi a on se na mne
dívá z obrazovky.“ Nebývalá náhoda či
postřeh? Díky Vám, paní H. P.
Pan P. R. Manoušek po ukončení
studia na Střední umělecko-průmyslové škole v Praze nastupuje jako třetí
generace zvonařů po boku obou rodičů
ve zbraslavském ateliéru. V té době se
připravuje soubor zvonů pro Hoštku
u Litoměřic. V roce 1979 je odlit zvon
pro památník v Sofii (Bulharsko)
k Mezinárodnímu dni dítěte. Také
realizována zakázka odlití 8 zvonů pro
Klokoty u Tábora, které byly objednány již v roce 1939 u R. Manouška st.
v Brně - Husovicích, ale její realizaci tehdy zabránila 2. světová válka.
V dalším roce je P. R. Manoušek
jmenován soudním znalcem pro obor
kampanologie (zabývá se zvonkohrami a je státním kolaudátorem zvonů).
Ve zvonárně jsou odlity nové zvony
do Kostela svatého Tomáše a Pražské
jezulátko na Malé straně, v roce
1982 je restaurován i 2. největší zvon
v Praze: Maria z roku 1553 v Chrámu
Panny Marie před Týnem. Současně
se začíná pracovat na velké zakázce
pro Velko Tarnovo v Bulharsku,
dokončená v roce 1986 (celkem 6
zvonů - největší 6 300 kg). Je zde
odléván i zvon pro Mezinárodní slévárenskou organizaci (CIATF)
v Ženevě. Restaurují se zvony
z gotického chrámu v Mostu (přestěhovaný chrám).
Konečně není nutné uzavírat smlouvy
prostřednictvím
Svazu
výtvarných
umělců , zvonárna je od roku 1989
registrována jako samostatná firma pod
názvem Zvonařství - Manoušek. Mezi
novými zakázkami jsou i lodní zvonky,
větší zvony pro kapličky, přicházejí i
neobvyklé objednávky, např. svatební
zvonky, zvon s bicím zařízením
pro hotel Diplomat v Praze Dejvicích.
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Mezi poslední restaurátorské práce
patří zvon z Ořechu, dnes v majetku
Středočeského muzea v Roztokách,
dokončovány
jsou
4
koncertní
zvony pro Českou filharmonii.
V roce 1992 navazuje firma Manoušek
spolupráci s firmou Campa/Belgie,
vyrábějící elektrické zvonicí stroje.
Konstrukce elektrických pohonů této
firmy je schválena k montáži i na historické zvony prakticky ve všech zemích
světa. Zvonařství Manoušek proto
těmito pohony vybavuje své zvony
standardně. Koncem roku je Manouškova firma přijata do Společenství
evropských zvonařů. V této organizaci
každou zemi zastupuje pouze jediná
zvonařská firma, vybraná hlasováním
všech dosavadních členů.
V následujícím roce 1993 je rozhodnuto
o komplexním rekonstruování zvonkohry Loreta. Je zavěšen nový zvon
na Probošťský kostel u Mělníka,
o měsíc později se rozezní nové zvony
na staroslavné Budči. Nové zvony putují
i na Slovensko do Očové a Košic, díky
spolupráci s firmou Campa i do kostelů
v Belgii. V tomto roce bylo dosaženo
jiné prvenství. Byl pořízen záznam
hlasů pražských zvonů nejdokonalejší digitální technikou a doplněn údaji
o zachycených zvonech.
Dne 3. října 1994 je slavnostně vyzdvižena na věž pražské Lorety kompletně
zrekonstruovaná zvonkohra (včetně
dvou nově odlitých zvonů).
Hraje mimo jiné Mariánskou píseň
'Tisíckrát pozdravujeme Tebe'.
31. 10. 1994 Rudolf Manoušek mladší
po dlouhé nemoci v Praze zemřel.
Definitivně se tak uzavírá život zcela
zasvěcený zvonům, z nichž sice mnohé
zničila válka, ale současně tisíce dalších
vyzvánějí na paměť svého tvůrce.
Pokračování příště....
Vážení čtenáři NN,
děkuji za Vaše ohlasy na toto
vyprávění, 		
M. Sedlář
Ukázka zvonů z dílny pana Manouška

Moderní ordinace praktického
lékaře pro děti a dorost

MUDr. Miroslava Kuglerová, Libčice nad Vltavou

možnost online registrace





přátelské příjemné prostředí
profesionální přístup
objednávání se na konkrétní čas
parkování u ambulance

Ordinační hodiny
Po
8 – 13
Čt
Út
8 – 13
Pá
Stř
12 – 18

9 – 13
8 – 13

Kontakty:
K Sídlišti 744, Libčice nad Vltavou
tel. 233 313 044, 775 728 800

www.terapiedeti.cz

v Roztokách u Prahy
Lidická 2240 (naproti Tescu)

Speciální nabídka od února 2012:

„Tři kamarádi – kurz na míru“
Přihlaste se společně nejméně tři osoby
na stejný kurz a my vám připravíme
kurz na míru podle vašich představ
za skupinovou cenu:

Též nabízíme individuální výuku
a výuku ve dvojici dle našeho ceníku.
Stále je ještě možné zapsat se do
kurzů běžících od 1. února 2012.
Podrobný přehled viz www.lexik.cz
Těšíme se na vás.

www.lexik.cz

Jazykové kurzy – Aj, Rj, Šj
Doučování – Čj, M, Fyz

Novinka od března 2012:

www.lexik.cz

Vzdělávací centrum

tel.: 739 035 000
e-mail: info@lexik.cz

„Angličtina (španělština) na cesty
aneb nalejvárna před dovolenou“
Chcete se domluvit v restauraci, na letišti,
na hotelové recepci? Neváhejte se připojit
ke konverzačnímu kurzu pro mírně pokročilé.
Kurz běží od 5. března do 30. května
Aj - pondělí a středa 17:30 – 18:30
Šj - čtvrtek 18:05 - 19:05
V případě zájmu vypíšeme další termíny.
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