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Z betléma u obecního úřadu měly děti velkou radost
Mikulášská byla plná her pro děti všeho věku

Vážení spoluobčané,
děkujeme vám za přízeň, kterou jste věnovali v uplynulém roce Našim novinám. Přejeme vám pevné
zdraví, mnoho štěstí a osobních i pracovních úspěchů. I v nastávajícím roce se těšíme na vaše návrhy
a podněty, které nás v naší činnosti velmi obohacují a pomáhají.
Těšíme se na další úspěšnou spolupráci v roce 2013.
Vaše redakce NN
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Informace z obce

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 26. 2. 2012 od 18:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ.
Úřední hodiny na konci roku:
27. 12. 2011
8:00 - 12:00
28. 12. 2011
8:00 - 12:00
31. 12. 2011
zavřeno
Další vydání Našich novin najdete
ve schránce 31. 1. - 1. 2. 2013.

Společenská kronika
Měsíc listopad je obdobím, kdy slaví
paní Klementina Pašteková nejen
svůj svátek, ale i krásné výročí 84.
narozenin.
Paní Klementina se narodila 21. listopadu 1928 v Kamenné Porubě na Slovensku. Celé své dětství strávila
ve svém rodišti a v 16 letech odešla
na brigádu na Litoměřicko. Poté se
přestěhovala do Mostu. Na Slovensko
se pravidelně vracela za svojí rodinou,
až nakonec zakotvila v Čechách
natrvalo. Za svůj život pracovala
v různých místech České republiky.
Rozmanité životní události ji zavály
do Kozince, kde žije již 40 let. Celý
svůj život pracovala v zemědělství.
Paní „oslavenkyně“ se může pochlubit velkou rodinou – má dvě dcery,
Helenu a Adélu, vnučku Lenku, vnuky
Josefa, Jana, Milana a Antonína.
Paní Pašteková na své svatební fotografii

Blahopřejeme jubilantům

Únor se blíží ...

V listopadu oslavili narozeniny:
Helebrant Antonín, 82 let
Pašteková Klementina, 84 let
Procházka Jaroslav, 60 let

Vážení a milí
občané,

Harmonogram veřejných zasedání v roce 2013
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.
26.2., 26.3., 7.5., 4.6., 24.9., 29.10.,
29.10., 17.12.

Radost jí dělají také tři pravnučky - Kristýnka, Terezka, Deniska a
pravnouček Dalibor.
Paní Klementina je ženou, které
nikdy žádná práce nebyla „cizí“. Celý
svůj život milovala ruční práce všeho
druhu a nikdy nevynechala žádnou
příležitost zahrát si fotbal, bruslit či
lyžovat. I přesto, že jí mnoho činností již
její zdravotní stav nedovoluje vykonávat, umí se statečně poprat se životem
a denně vyráží na své milované
procházky po okolí nebo na společná
setkání se svými kamarádkami.
Měla jsem tu vzácnou příležitost se
s paní Paštekovou setkat – proti mně
seděla (i přes zdravotní potíže) velice
energická, usměvavá žena s fenomenální pamětí, která bojuje s životem
s obrovskou vervou a elánem. Její
obdivuhodná vůle k „žití“ může být jistě
pro mnohé příkladem.
EJ, AP
... a dnes

chtěla bych se těmito pár řádky
s vámi všemi na nějakou dobu
rozloučit…
Jistě jste si při návštěvě OÚ všimli,
že očekávám příchod svého prvního
potomka. Pro všechny zvědavce měla by to být holčička a termín máme
na únor. :-)
Tyto řádky se mi nepíší snadno,
protože svou práci mám ráda
a bavilo mne být zde, v kolektivu mých kolegů, kteří byli a stále
jsou mou druhou rodinou, rovněž
jsem byla ráda v centru dění obce
Holubice. Neříkám, že všechny dny
byly růžové, ale vždy se našlo řešení
ke spokojenosti všech. :-)
Loučím se tímto s vámi všemi na
dobu nezbytně nutnou a doufám,
že budu mít po čase možnost vrátit
se opět mezi vás. Přeji vám všem
mnoho úspěchů v životě, pevné
zdraví a děkuji za vaši trpělivost se
mnou.
Závěrem vám přeji krásné vánoční
svátky a do nového roku vstupte tou
správnou nohou, ať je lepší než rok
2012!
Loučí se s vámi Naďa Vymerová

Nová posila obecního úřadu
Představujeme vám novou posilu
obecního úřadu - slečnu Pavlu
Podrabskou z Kralup nad Vltavou,
která od ledna příštího roku nahradí
odcházející Naďu Vymerovou.
Paní Naďa odváděla svou práci
svědomitě a na velmi profesionální
úrovni, a proto to nebude mít nastupující slečna Pavla vůbec jednoduché.
Nadě přejeme (dovolujeme si psát
za všechny, kdo Naďu znali osobně)
hodně štěstí do nové životní role, která
ji v nejbližších dnech čeká, budeme
rádi, když se mezi nás opět vrátí.
Kolektiv obecního úřadu

Rozhovor měsíce
nemusíme detailně věnovat. Každý
z rodičů zná své možnosti a podmínky a podle nich se může rozhodnout,
co bude pro něj i jeho dítě vhodnější.
Pojďme si raději dnes povídat – jak
je zvykem v našich rozhovorech –
o vás. :-)
Kde máte své rodné kořeny?
Jsem rodilý Pražák. V Praze stále
bydlím a do školy dojíždím. Naštěstí
dojíždím v denní dopravní špičce
právě opačným směrem než všichni
ostatní... :-)
Mgr. Vít Šolle - ředitel ZŠ

Rozhovor s panem ředitelem
Když jsme se před dvěma lety sešli
poprvé, hovořili jsme především
na téma výhod naší vesnické základní
školy oproti dojíždění místních dětí
do větších škol mimo obec. Škola
byla v tu dobu čerstvě po rekonstrukci a byla připravena na příliv školáčků
souvisejících nejen s rozšiřováním
naší obce, ale i s nástupem vlny dětí
tzv. baby boomu (potomků silných
ročníků dětí „Husákových“). Jistě již
víte, s kým si budeme dnes povídat –
s ředitelem naší základní školy, Mgr.
Vítem Šolle.
Co se u vás ve škole za ty dva roky
změnilo či událo? Jaká je dnes
situace?
Škola se nám plní a rozrůstá. Aktuálně
se dokončuje rekonstrukce a přístavba školní budovy v Tursku. Pomalu
se blíží další zápis a my se již těšíme
na nové prvňáčky. Uvidíme, kolik se
nám jich letos přihlásí. Bude-li jich
dostatečné množství, proč neotevřít i
dvě první třídy?
Takže kapacitně jste na příliv dětí připraveni?
To určitě ano. Podle počtu školních dětí
jsme schopni přizpůsobit podmínky
výuky, je zde i možnost dalšího rozšíření výukových prostor v Holubicích.
Ale nechceme dělat unáhlené kroky.
Teď školáků přibývá, ale za pár let se
očekává opět útlum - odliv související
s výrazným poklesem porodnosti od roku 2010.
Díky nové výstavbě v Holubicích
i Tursku u nás ale třeba nebude tento
odliv žáků takový, aby nějak významně
ovlivnil chod a možnosti školy.
Důvodům, proč je lepší pro děti
z obce chodit v obci do školy, se již asi

Co Vás k nám do Holubic, respektive
do Turska přivedlo?
Na turské škole jsem začínal již v roce
1987 jako čerstvý absolvent pedagogické fakulty. Nejprve na měsíc, protože
mne pak čekala roční vojna, ale
po ní jsem se sem vrátil a zůstal do roku 1991. Poté jsem působil v Hostivicích, dva roky v Praze a od roku 2007
jsem opět v Tursku a Holubicích.
A jak dlouho působíte jako ředitel?
Asi to bude působit zvláštně, ale „ředitelovat“ jsem začal brzy po svém
návratu z vojny v roce 1989 – protože
po spojení dvou tříd v Tursku do jedné
jsem v Tursku zůstal jako učitel sám.
Jenže tenkrát bylo řízení školy jednodušší než dnes.
Jak to?
Dříve se například veškerá školní účetní
agenda zpracovávala na odboru školství okresu Praha – západ v Podskalské. Stačily na to 4 úřednice. Dnes
mají školy právní subjektivitu, se vším
je mnohem více papírování, každá škola si musí platit svou účetní, k tomu
přibývá manažerská práce a ve své
podstatě i marketing školy.
Ředitelé toho prostě mají na starost
mnohem více.
Zmínil jste manažerskou práci – jaký
máte na škole učitelský kolektiv?
Naší specifikou je, že působíme ve dvou
budovách (v Holubicích a v Tursku)
a jsme relativně malá škola. Takže
bychom v našem pedagogickém sboru
napočítali celkem 8 pedagogických
pracovníků (někteří ale učí na částečný
úvazek). Ale co je možná nezvyklé:
jsme od letošního školního roku vlastně
půl na půl muži a ženy, a to ve školách
běžné není. :-)
To je opravdu hodně neobvyklé. Nabízí se otázka prestiže učitelské pro-
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fese. Muž – učitel je jistě veřejností,
rodiči i žáky velmi kvitován.
Snad ano. Problém je ale jinde - jak si
profesně a potažmo finančně cení stát
učitelů, jedno zda mužů či žen.
Je smutná pravda, že finanční ohodnocení učitelů a školních pracovníků
je podprůměrné. Ve srovnání s jinými
profesemi a obzvláště v našem regionu
je učitel hodně podhodnocen.
Na druhou stranu má smysluplné
a pestré povolání, které mu dává
prostřednictvím práce s dětmi jiné
hodnoty než ty finanční.
Když je tedy ve školství tak málo
financí, pomáhají třeba aspoň
sponzoři?
Těch je bohužel minimum. Spíše bych
na tomto místě vyzdvihnul programy
Evropské unie, které nejen naší škole
pomáhají již od roku 2004.
Rád bych také ocenil fakt, že za ministryně Kopicové byly vytvořeny speciální
šablony pro podávání žádostí o dotace,
které již mnoha školám pomohly
k získání financí na nejrůznější projekty
v oblastech dalšího vzdělávání, individualizace výuky či inovace.
I naší škole se tak například podařilo
získat finance, díky kterým můžeme
podporovat osobní rozvoj učitelů
a kvalitu výuky.
Měl jste někdy chuť profesi změnit?
Odejít?
Jednou ano, ale došlo mi, že už je
pozdě.
Pozdě??
Ano. Bohužel již jsem se stal závislým.
Závislým na prázdninách. :-)
Co pro vás prázdniny znamenají?
Nejen určité uvolnění po celoročním
stresu a zodpovědnosti, ale prostor
pro můj největší koníček, kterým je
cestování.
Po Česku či zahraničí? Pěšky,
na kole, autem?
Všude a všemi způsoby. :-) Byl jsem
třeba trabantem až v Jerevanu, Evropu
jsem až na malé výjimky navštívil celou.
Ale ani Českou republiku nezanedbávám, vlastně jsem ji celou obešel po
hranicích pěšky. Postupně, během
30 let.

... pokračování na straně 4
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Rozhovor měsíce

... pokračování ze strany 3

A co vás naopak mrzí?

To zní jako skvělý nápad.

Zbytečná práce. Tím myslím především některé „hurá“ projekty, které vždy
do škol přijdou takříkajíc „shora“.
Musíme v daných termínech povinně
zavádět správní programy, aplikace,
se vším je vždy hromada práce a vedlejších nákladů, a pak bublina splaskne,
projekt usne a všechna vynaložená
energie, čas i finance se ukážou jako
zbytečné...
Bohužel se to nestalo jednou.

To taky je nebo byl. Vandrovat jsem
začínal někdy v roce 1981 ještě se
svými kamarády ze školy a to z jednoho
určitého místa. Každý další rok jsme
pokračovali tam, kde jsme předešlý rok
skončili. Nejdřív tedy s kamarády, pak
se svou i jejich rodinami.
Není to dlouho, co jsme svůj okruh
kolem republiky dokončili právě
na místě, ze kterého jsme tenkrát před
lety vyšli.
Zmínil jste vaši rodinu.
To, co se mi ve škole podařilo eliminovat, jsem si doma užil naplno – manželka a 4 dcery (z toho 3 vlastní) hovoří za
vše. :-)
Dnes už je to všechno trošku jinak,
dcery už jsou velké a samostatné, mají
17, 19, 21 a 27 let.
Vraťme se ke školství. Za dlouhé
roky svého působení ve školství se
vystřídalo hodně ministrů školství.
Kterého z nich byste dnes vyzdvihnul jako nejlepšího?
Myslím si, že nejlépe nastavené podmínky a celková atmosféra
ve školství byla asi nejlepší za Petry
Buzkové.
Jak byste hodnotil spolupráci s obcí
– ve Vašem případě tedy s oběma
obcemi, ve kterých škola působí?
Obě obce - Holubice i Tursko - jsou vůči
škole velmi vstřícné. A my jako škola se
snažíme obcím jejich přístup opětovat.
Vystupujeme na různých obecních
společenských akcích (například náš
pěvecký sbor), pomáháme sbližovat lidi
z obou obcí společnými akcemi.
Jako aktivitu, která výrazně a pozitivně přesáhla původní rámec školy,
lze jmenovat mezinárodní spolupráci
s francouzským Fromontem, která se
rozšířila až na úroveň vedení obcí.
Co se týče Holubic, velmi si cením
angažovanosti, kterou obec vůči škole
projevuje, a doceňuji i starost o to, aby
odůvodněné náklady na provoz školy
byly zajištěny.
Co vás na školní práci nejvíce těší?
Samozřejmě když vidím, že děti učení
a škola alespoň někdy baví a dokáží
zažít úspěch. A každý má nějaký ten
talent, každý může být pro druhé
užitečný. To dává člověku pocit smysluplnosti jeho práce.

Které předměty osobně nejraději učíte?
Matematiku a český jazyk.

kolektivu přijde, je cenným zdrojem
podnětů a inspirace nejen pro učitele,
ale i pro své spolužáky.
S každým dítětem je život a práce nás
všech pestřejší, bohatší. Díky tomu, že
nejsme velká škola, můžeme každému
dítěti tento jeho osobní přínos opětovat
a cíleně podporovat rozvoj jeho
osobnosti, jeho specifických schopností a dovedností. A to může být pro dítě
a jeho budoucí osobní i profesní život
velmi cenná deviza.
Děkuji za rozhovor a přeji za nás
všechny hodně zdraví, pohody
a budoucích prvňáčků u zápisu. :-)
HM

A které naopak učíte nerad?
Neřekl bych nerad, ale v určitých oblastech
je lepší přenechat působení na děti takříkajíc schopnějším – v mém
případě např. v hudební výchově. :-)

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

Za roky Vašeho působení ve škole
vám prošlo rukama již hodně žáků.
Pamatujete si některé speciálně nebo
jste dnes s odstupem na někoho
obzvláště pyšný?

19. 1. 2013 od 9:00 do 14:00 hod.
a
21. 1. 2013 od 14:00 do 19:00 hod.
v
budově Základní školy
V HOLUBICÍCH

Pyšný? Takto bych nerozlišoval.
Je příjemné, když se bývalí žáci hlásí,
jen se omlouvám, že je často na první
pohled nepoznávám.
V tom jsou kolegyně – ženy - mnohem
pohotovější a dokáží si o svých žácích
pamatovat skoro vše. Mám již také tu
čest, učit děti svých žáků. :)
Chtěl byste říci našim čtenářům
něco, na co jsme se nezeptali?
Možná bych se chtěl pozeptat, zda
mezi čtenáři Našich novin není angličtinář, který by byl ochotný věnovat se
mladším dětem v rámci vedení kroužku
angličtiny na naší škole.
Pokud by někdo měl k dětem blízko,
měl potřebné schopnosti, možnosti,
případně zkušenosti a hlavně zájem,
budu rád, když se se mnou spojí
(kontakt je například na webu školy
www.zstursko.cz) a můžeme se domluvit na spolupráci.
Velký prostor je také pro všechny
„nadšence“, kteří by se o své dovednosti a záliby chtěli podělit s dětmi v rámci
zájmových kroužků.
Na závěr se vždycky ptáme na profesní či osobní přání. Jaké by bylo to
Vaše?
Zůstal bych u profesního. Přál bych si,
aby rodiče měli v naši školu důvěru.
Každé dítě, které do našeho školního

se koná

Navštivte Den otevřených dveří
15. 1. 2013 od 18:00 hodin!
www.zstursko.cz
Školní vzdělávací program s rozšířeným
vyučováním hudební výchovy
Hudebně pohybové aktivity
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 (příroda, muzea,
vycházky, exkurze)
Projektové dny
Akce s rodiči, školní ples
EU peníze školám
Ovoce do škol, Školní mléko
Martinské posvícení
Rozsvícení vánočního stromu
Tři králové
Výstava výtvarných prací
Zimní škola v přírodě
Mobilní počítačová učebna
Letní škola v přírodě
Interaktivní tabule, Keramická pec
Součástí školy je školní družina,
v případě zájmu do 18:00 hod.
Ranní školní družina od 6:45 hod.
Bezbariérový přístup

Informace z obce
Poplatky vybírané na obecním
2. Místní poplatek ze psů dle OZV
úřadě
Na OÚ Holubice budou od ledna
vybírány tyto poplatky pro rok 2013:
1. Poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu dle OZV:
- fyzická osoba s trvalým bydlištěm v
obci: 650 Kč
- fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu sloužící k rekreaci a není
hlášena k pobytu: 650 Kč
- fyzickou osobu, která podniká v obci
Holubice-Kozinec: 1.200 Kč
Poplatek je splatný bez vyměření vždy
do 15. února každého roku.
Na známky z předchozího roku je
odpad svážen do konce února následujícího roku.

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.

- za prvního psa: 100 Kč
- za každého dalšího psa: 150 Kč
Poplatek
je
splatný
nejpozději
do 31. 5. příslušného roku.
3. Místní poplatek za užívání veřejného prostranství dle OZV:
- za vozidlo do 3,5 t:
1.200 Kč / rok
- za vozidlo nad 3,5 t: 2.400 Kč / rok
Poplatek je splatný dnem splnění
oznamovací povinnosti.

4. Stočné:
Poplatek:
22 Kč / 1 m3
- v domě, kde je pouze obecní vodovod,
je spotřeba určena vodné = stočné
- tam, kde je více zdrojů a nelze změřit
množství odebrané vody, je určeno
stočné dle vyhlášky č.428/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.
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Čas plnění je odečítací období - tj.
jedno pololetí, nejpozději do 31. 1.
a 31. 7. příslušného roku.
Bližší informace k platbám:
Výše uvedené poplatky je možno
uhradit v pokladně OÚ Holubice
v úřední hodiny:
ÚT:
8:00-11:30 12:00-18:00
ČT:
8:00-11:30 12:00-16:00
Nebo po dohodě na účet obce č. ú.
9924111/0100, Komerční Banka, a.s.
(jako VS uveďte č. p. domu a do zprávy
pro příjemce uveďte, o jaký poplatek se
jedná a Vaše příjmení).
Příklad:
variabilní symbol: 175 (č.p. domu),
zpráva pro příjemce: svoz komunálního odpadu, Novákovi (hlášeny 3
osoby), tzn. že celková částka za
svoz komunálního odpadu bude např.
1500 Kč.

Kam s vánočními stromky,
když už dosloužily?

Změna cen vodného
a stočného

Sice je ještě asi předčasné odstrojovat vánoční stromečky, když je
většina z nás ještě ani neozdobila, ale jistě vyvstane otázka: „Kam
s ním?“ Po 6. lednu většina
domácností odstraňuje své vysloužilé vánoční stromky, ty se pak hromadí
u kontejnerů na směsný odpad
a vypadá to samozřejmě nehezky,
co si budeme povídat…

Na základě rozhodnutí představenstva společnosti Vodárny Kladno
- Mělník, a.s. ze dne 29. 11. 2012
Vám oznamujeme, že s účinností od
1. 1. 2013 dochází ke zvýšení cen
vodného a stočného a to:

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.
Tento kontejner bude umístěn
na cestě mezi Kozincem a Holubím
hájem (tzv. eurocesta) od 4. 1. 2013
do 14. 1. 2013, pokud
budou již naplněny,
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!!!

voda pitná a užitková: 43,90 Kč +
příslušné DPH/m3

Přímá volba prezidenta České
republiky
Volba bude probíhat ve dvou dnech:
- 11. 1. 2013 od 14.00 do 22.00 hodin,
- 12. 1. 2013 od 8.00 do 14.00 hodin.
V případě, že žádný z kandidátů
na prezidenta ČR nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných
hlasů, bude se konat 2. kolo a to opět
ve dvou dnech:
- 25. 1. 2013 od 14.00 do 22.00 hodin,
- 26. 1. 2013 od 8.00 do 14.00 hodin.
Hlasovací lístky
budou distribuovány voličům
nejpozději
3
dny před dnem
volby a volit
budeme
na
Obecním úřadu
v Holubicích.
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Ze školních lavic

Svatý Martin
V neděli 11. 11. k nám opět přijel svatý
Martin na koni. Tentokrát to vyšlo
na neděli. Zrovna moc nesněžilo,
spíše mrholilo, ale mlha byla bílá dost.
Sešli jsme se tradičně po setmění
u školní budovy v Tursku a naše první
cesta vedla do kostela zasvěceného
svatému Martinovi. Zde nás přivítal
pan farář Lipenský. Následovala
hudební a literární vystoupení.
Zahráli nám sourozenci Vrabcovi
na flétnu a kytaru, zazpíval školní
sbor, páťáci nám připomněli legendu
o svatém Martinovi, druháci nám
předvedli bajku o tom, „Jak kůň
nechtěl pomoci“ a třeťáci bajku
„O chtivém psu“. To vše umocnilo
dobrý příklad svatého Martina,
rozdělit se s chudákem o svůj plášť.
Pak jsme rozsvítili své lampióny a vydali se za Martine na opravdickém
koni na cestu do Green clubu Turskem a kolem rybníka, kde se světlo
lampiónů zrcadlilo na vodní ploše.
Dorazili jsme všichni a v pořádku
do vyhřátého a voňavého Green
clubu. Opravdová martinská husy se
zelím a knedlíky vyšla na každého
a společné posezení se všem líbilo.
Za rok - 11. 11. v 17.00 hodin - přijďte
zase.
Mgr. Vít Šolle, ředitel školy

Vánoční zdobení perníčků
4. 12. 2012
Letošní rok jsme obohatili vánoční
tradici v MŠ o ,,ZDOBENÍ PERNÍČKŮ“
pro rodiče s dětmi. Děti v jednotlivých
třídách upekly perníčky a umíchaly
sněhovou polevu na zdobení.
Dílnička se konala v úterý 27. 11. 2012
od 15.00 do 17.30 hodin. K příjemné
vánoční atmosféře přispěly vánoční
koledy, pro děti byl připravený čaj
a rodičům byla nabídnuta káva.
Při zdobení se olizovaly nejen děti, ale
i rodiče ;). Rodiče i ostatní návštěvníci
MŠ si užili krásné předvánoční odpoledne se svými ratolestmi a za odměnu
si odnesli své nazdobené perníčky
domů ;). Chtěly bychom všem rodičům
poděkovat za návštěvu ;).
Učitelky MŠ

Naše děti v kostele sv. Martina v Tursku (© Jolana Příhodová)

Mikulášská návštěva v MŠ
Na tento den, kdy chodí Mikuláš, čert
a anděl, si vzpomene z dětství snad
každý z nás. I k nám do MŠ zavítali.
Děti byly již od rána v maskách čertíků,
andílků i Mikulášů a s nimi i jejich paní
učitelky.
Ve všech třídách děti nervózně čekaly,
až uslyší cinkání řetězů. Konečně
se dočkaly, když Mikuláš se svými
pomocníky přišel. Děti je přivítaly
společnou říkankou. Potom čertík podal
Mikuláši tzv. ,,KNIHU HŘÍCHŮ,“ kde
u každého z dětí přečetl to špatné i
dobré, co v pekelné knize bylo u jejich
jména napsáno. Ty zlobivější slíbily, že
se do příště polepší, hodné děti Mikuláš

moc pochválil.
Každý z předškoláků (i z těch nejmenších, kdo se nebál) odříkal sám svou
básničku či písničku, kterou chtěl
povědět. Všechny děti byly odměněny
nadílkou od čertíka.
Pak následovalo loučení. Po odchodu
této vzácné návštěvy čekaly na děti
různé soutěže s tématem ,,PEKLÍČKO“
či ,,PEKELNÉ TANCOVÁNÍ.“
Chtěli bychom moc poděkovat
za krásné prožití tohoto svátku hlavně
Mikulášovi, čertíkovi a andělovi, kteří
si na nás udělali čas a snad se za námi
přijdou podívat i příští rok! ;)
Učitelky z MŠ
Mikuláš navštívil i mateřskou školku

Kulturní dění v obci
POZVÁNKA

Obec Holubice - Kozinec
Vás zve na
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Základní škola
pořádá

Myslivecké sdružení si Vás
dovoluje pozvat na tradiční

„Pyžamový Silvestr
aneb Všichni musí být
v pyžamu“

MYSLIVECKÝ PLES

Kdy: 31. 12. 2012
Kde: Kulturní dům Holubice

Kdy: 26. 1. 2013 od 20:00 hod.

Vstupenky: 150,- Kč
(v ceně je zahrnut uvítací přípitek,
drobné občerstvení, novoroční
přípitek)

Závazné objednávky u pana
Millera na tel. čísle: 739 086 374.

Kde: Kulturní dům Holubice

Bližší informace a závazné přihlášky
do 27. 12. 2012 nebo do obsazení
kapacity KD v sekretariátu OÚ –
tel.: 315 786 086.

Bohatá tombola
Hudba zajištěna

V. ŠKOLNÍ PLES
Kdy: 9. 2. 2013 od 20:00 hod.
Kde: Kulturní dům Holubice
Vstupné: 125,- Kč
K tanci hraje opět hudební skupina
Dekameron. Připravujeme pro Vás
bohatou tombolu
a pestrý program !
Vstupenky jsou k dostání ve škole
v Tursku v Holubicích.
(Tel: 315 786 025, 315 694 057,
724 840 861)

Vánoční zpívání v rotundě

Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že se nám opět rok 2012 vydařil v pořádání společenských a kulturních akcí, dovolujeme si vás pozvat jménem OÚ
Holubice, Sokol Holubice, SDH Kozinec, Spolku místních rybářů, Spolku myslivců,
ZŠ Tursko a MŠ Holubice na níže uvedené akce. Veškeré změny a detailnější
informace o konání akce budou včas zveřejněny na úředních deskách, na internetových stránkách obce a v Našich novinách. Těšíme se na účast!

Ve středu 19. 12. 2012 od 19:00
hod. již tradičně zazpívá pěvecký
sbor Scandula z Libčic nad Vltavou adventní a vánoční písně.

Datum

Název akce

Místo konání

Pořadatel

26. 1. 2013 od 20:00 hod.

Myslivecký ples

KD Holubice

Spolek Myslivců

9. 2. 2013 od 20:00 hod.

Školní ples

KD Holubice

ZŠ Holubice

16. 2. 2013 od 20:00 hod.

Hasičský ples

KD Holubice

SDH Holubice

2. 3 2013 od 13:00 hod.

Bakus

KD Holubice

Všechny spolky

16. 3. 2013 od 20:00 hod.

Šibřinky

KD Holubice

Sokol Holubice

12. 4. 2013 od 17:00 hod.

Babinec

KD Holubice

Obec Holubice

27. 4. 2013 od 14:00 hod.

Vítání občánků

OÚ Holubice

Obec Holubice

30. 4. 2013 od 17:00 hod.

Pálení čarodejnic

Hřiště Kozinec

SDH Kozinec

1. 6. 2013 od 15:00 hod.

Staročeská pouť

Letní parket Holubice

Sokol Holubice

8. 6. 2013 od 13:00 hod.

Dětský den

Hřiště Kozinec

SDH Kozinec

29. 6. 2013 od 20:00 hod.

TYP

Letní parket Holubice

Sokol Holubice

5. 7. 2013 od 13:00 hod.

Sportovní den

Letní parket Holubice

Sokol Holubice

20. 7. 2013 od 12:00 hod.

Festival

Letní parket Holubice

Obec Holubice - J. Chaloupek

3. 8. 2013 od 20:00 hod.

Harlej

Letní parket Holubice

Sokol Holubice

31. 8. 2013 od 20:00 hod.

TYP

Letní parket Holubice

Sokol Kozinec

7. 9. 2013 od 20:00 hod.

Diskotéka

Letní parket Holubice

Sokol Holubice

28. 9. 2013 od 13:00 hod.

Pohádkový les

U Hřiště

Obec Holubice

19. 10. 2013 od 14:00 hod.

Vítání občánků

OÚ Holubice

Obec Holubice

26. 10. 2013 od 20:00 hod.

Halloween

Hřiště Kozinec

SDH Kozinec

25. 11. 2013 od 16:00 hod.

Setkání s důchodci

OÚ Holubice

Obec Holubice

29. 11. 2013 od 16:00 hod.

Mikulášská nadílka

OÚ Holubice

Obec Holubice

Prosinec

Zpívání v rotundě

Rotunda

Obec Holubice

31. 12. 2013 od 19:00 hod.

Silvestr

KD Holubice

Obec Holubice
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Kulturní dění v obci

Začátek adventu v Holubicích
První adventní neděle v Holubicích
měla pro své občany zvláštní kouzlo.
Sešli se v místní starobylé rotundě
nejen ke společné modlitbě a požehnání adventu, ale i k poslechu prvního
zvonění zrestaurovaných zvonů. Hlas
to byl vskutku nádherný a symbolický,
kdo přišel, rozhodně nelitoval. Hlas
zvonů se bude linout obcí každou
neděli v podvečer díky paní magistře
Vokounové, která se dlouhodobě podílí
na aktivitách kolem Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Holubicích.
Děkujeme paní starostce za návrat
tradice do architektonického skvostu,
kterým se naše obec pyšní.
AJ

Mikulášské veselí
v Holubicích
Poslední listopadový podvečer patřil v
Holubicích MIKULÁŠSKÉMU VESELÍ.
Mnohá dítka přišla do kulturního domu
tematicky oděná, ani maminky v čertovském nebyly výjimkou. Na krásných
malovaných kulisách v sále mohli malí i
velcí oči nechat. Zábavu celého odpoledne měl v kopýtku nezbedný čertík,
který děti hravě zapojil do rozmanitých
úkolů i tanečních kreací. Na pomoc si
přibral i svoji pekelnou kamarádku, ty
nejšikovnější děti pak společně odměnili
sladkým dárkem.
Když se děti s čertisky dostatečně
vyřádily, přišla na řadu nadílka, do
sálu se za burácivého halasu přiřítil
hřmotný čert, kterého následoval
vševědoucí Mikuláš a éterický anděl.
Trojice si pozvala k sobě každé dítko,
aby si vyslechla básničku a odměnila
ji balíčkem. Po nadílce následovala
diskotéka, po které se odebraly děti
plné zážitků domů. Pokud některé z
nich čert 5. 12. neodnesl, sejdeme se
všichni opět napřesrok…
Rodiče s dětmi děkují OÚ Holubice za
skvělou organizaci MIKULÁŠSKÉHO
VESELÍ.			
AJ

BAKUS 2013 V NOVÉM KABÁTĚ
Hledáme všechny nadšence, kteří by
vnesli nové, inspirující a tvůrčí nápady
do blížícího se Bakusu, který proběhne
2. března 2013 od 13.00 hodin. Rádi
bychom, aby tento již tradiční průvod
dostal „šťávu“. Veškeré nápady jsou
vítány. Masky, potřebné finanční
prostředky a pohoštění pro Bakus
jsou zajištěny. Na Vaše nápady se těší
kancelář OÚ.

Zahájení adventu v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Holubicích
Čert s čerticí rozdávají sladké odměny dětem po první části večera

Mikuláš se svým doprovodem postupně zve všechny děti k nadílce

Kulturní dění v obci
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Holubický symbol Vánoc
Bohatá sněhová nadílka druhé adventní
neděle k procházce příliš nelákala,
přesto si obyvatelé Holubic a Kozince
nemohli nechat ujít premiéru rozsvícení
vánočního stromečku u obecního úřadu.
Z návsi se linula do dálky vánoční hudba
orchestru. Ani vůni klobásek, trdelníků a grogu nešlo jen tak minout. Malý
vánoční trh nabízel různé pochutiny a
drobné dárky. V parčíku před úřadem
na děti čekal originální malovaný
betlém. Na pouličním osvětlení zářily
nové ozdoby ve tvaru stromečků.
Úderem páté odpolední se přihlížející ztišili, aby vzápětí užasli nad dvěma
rozsvícenými vánočními stromy, jeden
s rampouchy a druhý s dárečky, svítí
modrobílou barvou a budou nám
přinášet vánoční atmosféru v adventním čase.
Děkujeme OÚ za novou tradici v Holubicích, budeme se těšit napřesrok.
AJ

O slavnostní rozsvícení vánočního stromu byl velký zájem, děkujeme!

Kralupští žesťový sólisté se postarali o vánoční náladu

Setkání důchodců
Vážení, tak jako každým rokem se
i nyní v předvánočním čase konalo
v zasedací místnosti OÚ setkání s
místními
důchodci.
Rozsvícenými
živými svícny nás přivítala paní starostka Eva Ježková, která nás seznámila
s programem, jenž zanedlouho začal.
Přišlo 24 dětí z tanečně pohybové
skupiny z Kralup nad Vltavou, i s rodiči.
Děti předvedly úžasné vystoupení v
krásných kostýmech. Bílý anděl přinesl
„Betlémské světlo“, přišla i panna
Marie s Josefem i Jezulátkem. Těm
ostatní přinášeli (za doprovodu známé
koledy) dary jako: beránka, mlíčko a
kožíšky. Pár přítomným to vehnalo slzy
do očí a rodičům dětí též. Poté se děti
rozešly mezi nás s košíky cukrátek,
které rozdávaly, načež dostaly od paní

starostky jako poděkování čokoládu.
Za doprovodu velkého potlesku se
svými rodiči odcházely. Následovala
volná zábava, pohoštění, pan Hovorka
z Neratovic hrál na své klávesy a zpíval
téměř bez přestávky písně všech žánrů.
Ve volné zábavě jsme též vzpomněli na veselou paní Vejražkovou, která
nám tady chyběla, jelikož se stará o
nemocnou maminku.
Paní starostka s paní Zítovou se
tradičně staraly, aby nebyly prázdné
stoly. Velké svíčky, které pomalu dohořívaly toto setkání pomalu ukončily. S
dobrou náladou, plni pěkných dojmů a s
hezkou růží jsme se pomalu rozcházeli.
Bylo nás 26 a je škoda, že se nesejde
více seniorů, vždyť je jich u nás dost. Je
to jen o tom, zajít tam poprvé.
Poděkování patří OÚ v Holubicích.
Hana Zmeškalová,
důchodkyně z Holubic.

Husté sněžení jen dokreslilo romantiku večera

Děti předvely úžasné vystoupení na
Setkání důchodců
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Fotbalisté Holubic mají za
sebou podzimní část soutěže
V listopadu naše áčko i mladší žáci
dohráli podzimní část soutěže.
A TÝM
Holubické „áčko“ pod vedením nového
trenéra Jiřího Šarlingera zabojovalo
a dokázalo získat 29 bodů. Přezimuje
tak na krásném prvním místě tabulky!
Zdá se, že vidina postupu do okresního přeboru je reálná, ale jaro nebude
jednoduché. Čeká nás řada zápasů
s těmi nejtěžšími soupeři na jejich
půdě. Určitě se ale o postup pokusíme,
budeme bojovat a budeme rádi, když
nám i na jaře budete fandit.
Poslední odehrané zápasy A týmu:
Holubice - Kazín
7:0 (3:0)
					
Jinočany - Holubice
1:3 (0:0)

Fotbal
TABULKA PO PODZIMU – A tým
Rk.

Tým

Záp

+0-

Skóre

Body

PK (Prav)

1.

Holubice

13

922

41 : 13

29

(8)

2.

Kazín

13

913

45 : 23

28

(7)

3.

Roztoky

13

913

39 : 25

28

(10)

4.

Dobřichovice (B)

13

814

36 : 21

25

(7)

5.

Dobříč

13

814

30 : 22

25

(7)

6.

Kosoř

13

805

37 : 31

24

(6)

7.

Jinočany

13

706

35 : 25

21

(3)

8.

V. Přílepy

13

526

20 : 24

17

(-4)

9.

Drahelčice

13

517

24 : 28

16

(-5)

10.

Zbuzany B

13

418

22 : 33

13

(-8)

11.

Třebotov

13

337

17 : 29

12

(-9)

12.

Řevnice

13

337

24 : 47

12

(-9)

13.

Č. Újezd

13

256

15 : 24

11

(-7)

14.

Středokluky

13

0 1 12

10 : 50

1

(-17)

Branky: Valtr Jaroslav, Valtr Jiří, Helebrant Vladimír, Židoň Jakub, Šindelář 		
Ladislav, Dvořák Jakub, Fassman Luděk
Branky: Valtr Jaroslav, Valtr Jiří, Šindelář Ladislav

MLADŠÍ ŽÁCI
Naši mladší žáci se postupně sehrávají a získávají ostruhy. Po podzimu jsou
na 9. místě – nechali za sebou Hostivice a Čisovice. Na tomto místě bychom
rádi poděkovali paní Zimmermannové
a Generali pojišťovně za velmi cenný
sponzorský dar – kompletní vybavení
mladších žáků pro jarní sezónu (dresy,
míče a tašky).
Poslední odehrané zápasy mladších
žáků:
Holubice - Psáry
4:10 (0:3)
Jesenice - Holubice
18:0 (8:0)
Zimní příprava
V následujících měsících čeká A tým
zimní příprava. V jejím rámci proběhnou tato přípravná utkání:
16. 02. 2013 od 16:30 hod.
Holubice : Nebušice
23. 02. 2013 od 14:00 hod.
Holubice : Kralupy 1901
09. 03. 2013 od 17:00 hod.
Holubice : Libčice
16. 03. 2013 od 16:00 hod.
Holubice : Koleč

(Umělá tráva Kladno)
(Umělá tráva Kladno)
(Umělá tráva Strahov)
(Umělá tráva Kladno)

VALNÁ HROMADA
Důležité: 2. února 2013 ve 14.30 hodin
proběhne valná hromada TJ Sokol
Holubice – účast nutná!

Komerční inzerce

11

NABÍZÍM K PRODEJI BYT 2+KK
v Holubicích
byt se nachází na okraji obce ve staré zástavbě vedle jízdárny jedná se o mezonet v prvním patře
řadového domu plocha bytu 37 m2
cena: 1.400.000,- Kč

• dětské křížovky
• první čtení
• omalovánky
• říkadla
• pohádky
• zábavné učení

Nakladatelství dětských knih přímo
v Holubím Háji.
www.macek-delta.cz
Tel.: 606 116 702

Při osobním odběru sleva 25 %.
Byt k pronájmu v Kozinci, Lesní 67 > 1+kk > 46 m2 + předzahrádka 15 m2
Byt je zařízen - kuchyňská linka, sporák, rozkládací pohovka, lednice, pračka, šatna včetně šatních skříní.
Příjem satelitního i pozemního TV signálu. Možnost připojení na internet.
Cena: 6.000,- Kč (nájem) + 2.000,- Kč (zálohy) > Kontakt: petr.velicka@seznam.cz

Otevírací doba:
po–pá 8–18 hod.
so–ne 8–15 hod.
(po 15 dle dohody)

Naďa Málková

Antonína Dvořáka 134, 252 65 Tursko • tel.: +420 731 473 986
e-mail: zahradnictvitursko@seznam.cz • www.zahradnictvitursko.cz
Od 1. 12. 2012 zahájen prodej vánočních dekorací (adventní věnce,
svícny), vánoční stromky řezané a v květináči, jmelí, chvojí.

VÁNOČNÍ STROMKY

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR
V PRAZE A OKOLÍ

Přímo od pěstitele

Velký výběr stromků
Od 28. 11. do 24. 12. 2012
denně 7–19 hod

statek u kostela
Únětice 3

ceny stromků

od

249 Kč/kus

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

va

Kubo

Pozor
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24.12. ve 12:00
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vína bílá
Hibernal
Muškát Otonel
Pálava
Tramín č.
Rul.šedé
Neuburg
Ryzlink R.

polosladké
polosladké
polosuché
polosuchý
suché
suchý
suchý

Merlot
růžový

Vánoční cuvvé
Tempranillo x Neronet

M. Portugal
Cabernet svg
Rubinet

polosladké
polosladký

suchý

a opět v nabídce Váš oblíbený

Syrah !!
dký

13%

za tr
e
vš -/li
,
65

polosuchý

polosla

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:
25. 1. 2013. ● Další číslo vychází: 1. týden v únoru. ● Tel.: 315 786 086, e-mail: redakce@holubicekozinec.cz, www.holubicekozinec.cz.

