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Skupinová fotografie masek z průvodu Bakus
Obelix se svojí svačinkou ... zbyde i na Asterixe?

		

Bakus 2012
První březnovou sobotu proběhl v naší obci již tradiční Bakus. Celý průvod začínal ve 13:00 hod.
na „Kozím vršku“ srazem masek a doprovodů. Sešly se zde postavy a postavičky ze všech koutů
lidské představivosti. A tak se to tu hemžilo vodníčky, vílami, kovboji, princeznami, myškami,
kočičkami, klauny, rock-popovými hvězdami, Mexičany, mohamedány, mnichy a tak by šlo v popisu
pokračovat dál.
Každý správný průvod má v čele krále a královnu, jejich dvořany, mušketýry, dále medvěda, kata,
markytánky, … to vše měl i náš Bakus. V čele průvodu byl místo živé kapely zvukový vůz, který
se postaral nejen o dobrou náladu v průvodu, ale přilákal i mnoho zvědavců, kteří se postupně
k průvodu přidali.
... pokračování na straně 6
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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 24. 4. 2012 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
Další vydání Našich novin najdete
ve schránce 5. - 6. 4. 2012.

Blahopřejeme jubilantům
V únoru oslavili narozeniny:
Jednorožcová Jitka, 65 let
Kynclová Božena, 75 let
Runzová Jana, 70 let
Šulda Jiří, 81 let
Základní škola Tursko a Holubice
přijme od školního roku 2012/13:
učitele pro I. stupeň
a
vychovatelku školní družiny.

Dne 28. 2. 2012 se uskutečnilo veřejné
zasedání obecního zastupitelstva.

úřadem při zajišťování hranic v k. ú.
Holubice v Čechách.

Zastupitelstvo obce schválilo:

9. Žádost ředitele ZŠ o příspěvek
na dopravu pro žáky na kurz plavání
ve výši 14.205,- Kč.

1. Uzavření Kupní smlouvy s paní
Miladou Listíkovou a panem Jiřím
Bauerem o prodeji obecních pozemků
parc. č. 730 a parc.č. 36 k.ú. Kozinec
za vzájemně dohodnutou kupní cenu
ve výši 308.000,- Kč.
2. Uzavření Kupní smlouvy s panem
Jaroslavem Valtrem a paní Venuší
Valtrovou na základě vyvěšeného
záměru o prodeji pozemku. Předmětem smlouvy je prodej části obecního
pozemku parc. č. 349/1 k. ú. Holubice
o celkové výměře 49 m2.
Cena za pozemek bude dle vypracovaného znaleckého posudku. Veškeré
náklady s převodem hradí kupující.
3. Uzavření Kupní smlouvy s panem
Vladimírem Dohnalem na základě
vyvěšeného záměru o prodeji pozemku. Předmětem smlouvy je prodej
části obecního pozemku p. č. 286/1
k. ú. Kozinec o celkové výměře 94 m2.
Cena za pozemek bude dle vypracovaného znaleckého posudku. Veškeré
náklady s převodem hradí kupující.
4. Uzavření Kupní smlouvy s panem
Marianem Svojtkou na základě vyvěšeného záměru o prodeji pozemku.
Předmětem smlouvy je prodej části
obecního pozemku p. č. 5/2 k. ú. Holubice o celkové výměře 265 m2.
Cena za pozemek bude dle vypracovaného znaleckého posudku. Veškeré
náklady s převodem hradí kupující.
5. Vyvěšení záměru o prodeji části
obecního pozemku p. č. 611 k. ú.
Kozinec o výměře 167 m2.
6. Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene
č. IV-12-6014156/VB001 se společností
ČEZ Distribuce a.s. ve výši 10.000,- Kč.
Předmětem smlouvy je vedení nového
k NN v části obecního pozemku
p. č. 645/120 k. ú. Kozinec.

Bližší informace na telefonním čísle:
724 840 861.
Nabídky můžete zasílat též na
e-mail: zs.tursko@seznam.cz.

7. Finanční příspěvek na činnost MAS
(Přemyslovské střední Čechy) ve výši
5,- Kč na obyvatele.
8. Zplnomocnění starostky obce Evy
Ježkové k jednání s Katastrálním

10. Bereme na vědomí sdělení ředitelky MŠ o hospodářském výsledku
za rok 2011, který činní 20.921,31
Kč. ZO souhlasí s rozdělením HV
na rezervní fond ve výši 12.721,31 Kč
a 8.200,- Kč na fond odměn.
11. Kritéria pro přijímání dětí do MŠ
Holubice. Vzhledem k tomu, že do MŠ
se hlásí více dětí než je možno přijmout,
schválilo
ZO
následující
kritéria
pro přijímání dětí:
A) Trvalé bydliště dítěte a rodiče
(zákonného zástupce – dále z. z.)
v Holubicích
1. Děti v předškolním věku a s odkladem
školní docházky
2. Děti s každodenní celodenní docházkou - ukončení MD nutno doložit
potvrzením ÚP – odboru SSP
3. Ostatní
V bodech 1 – 3 se bude postupovat
v tomto pořadí – od nejstarších po nejmladší děti.
B) Trvalé bydliště dítěte a z.z. mimo
obec Holubice a z.z. souhlasí s termínovaným přijetím po dobu jednoho
školního roku.
1. Bydlí v obci bez vlastní MŠ, kde je
sjednána smlouva o spolufinancování provozních nákladů se zřizovatelem
MŠ Holubice.
2. Bydlí v sousední obci, kde je sjednána
smlouva o spolufinancování provozních
nákladů zřizovatelem MŠ Holubice.
3. Děti ze vzdálenějších bydlišť a ostatní
V bodech 1 – 3 se bude postupovat
v tomto pořadí – od nejstarších po
nejmladší děti.
12. Spolu s doporučením finančního
výboru rozpočet obce na rok 2012 dle
předlohy. Rozpočet byl schválen jako
vyrovnaný příjmy - výdaje = 13.048 tis.
Kč. Rozpočet je neměnný dle schváleného návrhu.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1. Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za období od 1. 1. 2011
do 31. 12. 2011. Při přezkoumání
hospodaření územního celku Obce
Holubice za rok 2011 nebyly zjištěny
žádné chyby ani nedostatky.

Rozhovor měsíce

Pan Mareš s vnukem Dominikem

Rozhovor s panem Marešem
V loňském roce jsme vám postupně
přinášeli rozhovory s jednotlivými zastupiteli naší obce. Letos se
budete dozvídat o životě a práci
dalších aktivních či zajímavých
osobností naší obce. Tentokrát vám
přinášíme rozhovor s předsedou naší
TJ Sokol Holubice, panem Františkem Marešem.
Ještě než jsme si začali povídat,
požádal pan Mareš o kousek prostoru pro jednu omluvu – v minulém
vydání Našich novin došlo k obsahové chybě v příspěvku Valná
hromada TJ Sokol Holubice. Pánové
Roman Ježek a Josef Kříž nevystupují ze Sokola jako takového, ale
odstupují pouze z výkonného výboru. Tlumočíme tedy velkou omluvu
jak těmto pánům, tak všem, kteří
si onoho nepřesného vyjádření
s podivem povšimli…
A nyní již všetečné otázky Našich
novin a výstižné odpovědi pana
předsedy Mareše.
Když se řekne TJ Sokol Holubice,
většině z nás se asi vybaví fotbalová
meruna a možná seriál Okresní přebor…
Ano. TJ Sokol Holubice je především
fotbal. V současné době hrajeme
okresní soutěž – 3. třídu a naším snem
je vrátit se do okresního přeboru.
Momentálně jsme na 3. místě v tabulce.
Svou soutěž hraje také dorost a starší
žáci.
Zmiňujete mládež – máte dostatek
mladých hráčů?
To je náš problém – málo dětí. Dnešní
kluci raději sedí u počítače a hrají jen

virtuálně, místo aby vyběhli na hřiště
a vyřádili se s míčem tak, jako se to
dělávalo dřív. Třeba pomůže, až bude
v obci víc možností ke sportování,
více hřišť, až nám místní kluci trošku
povyrostou.
V každém případě velmi rádi uvítáme
každého, kdo se k nám bude chtít
přidat – a to jak žáky, dorostence, tak
i chlapy. Nějaké posily už se k nám
přidaly – třeba hráči Kuba Židoň nebo
Láďa Šindelář, podobně se zapojili
i naši trenéři mládeže.
Na jaře budeme zase určitě dělat nábor
dětí – termín upřesníme a dáme vědět
přes Naše noviny a na našem webu
www.tjsokolholubice.websnadno.cz.
Každý zájemce se ale může přihlásit a zapojit kdykoliv v průběhu roku.
Kontakty najdete na webu.
Zmiňujete kluky a chlapy – a co holky, které by také chtěly hrát fotbal?
Pár jich za starší žáky hrálo. Problém
je v tom, že na smíšené týmy nejsme
tak nějak zařízeni co do zázemí. Ale
případné zájemkyně to s námi klidně
mohou zkusit.
TJ Sokol Holubice ale není jen fotbal. Sokol stojí i za řadou jiných
akcí, které se u nás v obci pravidelně
pořádají.
To je pravda. Když to vezmeme podle
kalendáře, tak je to například Bakus,
Šibřinky, Staročeská pouť, Dětský
sportovní den nebo Rockové léto.
Sportovní den a Staročeskou pouť
připravujeme ve spolupráci s obecním
úřadem, na některých akcích se podílejí i další organizace a spolky v obci
- výsledkem takové rozsáhlejší spolupráce je pro příklad Bakus.
Zmínil jste spolupráci s obcí. V čem
všem spočívá a jak ji hodnotíte?
Spolupráce s obecním úřadem je
myslím velmi dobrá. Kromě společně
připravovaných akcí nás obecní úřad
v případě potřeby a v rámci možností
podporuje například při nutných
stavbách a rekonstrukcích – mohu
jmenovat třeba pódium, kabiny, sociální
zařízení, kiosek.
Za tuto podporu ze strany obce jsme
velmi vděční a snažíme se ji zase
v rámci našich možností opětovat –
pro příklad se letos zapojíme do prací
při budování víceúčelového hřiště
(pozn. redakce – mluvili jsme o něm
v minulém čísle s paní starostkou
Ježkovou).
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V těchto souvislostech se nabízí
otázka financí. Jak na tom místní TJ
Sokol Holubice je v tomto směru?
Z
členských
příspěvků
bychom
samozřejmě nevyžili, a tak se aktivně
snažíme zajišťovat peníze i z jiných
zdrojů. Drží nás třeba pronájem restaurace na hřišti nebo pořádání některých
akcí typu Rockové léto.
Každý rok také vydáváme sponzorský
reklamní kalendář, na němž dáváme
prostor všem, kteří nás nějakou formou
podporují a kterým tímto za jejich
podporu ještě jednou děkuji.
Je vidět, že Sokolu asi věnujete hodně svého volného času. Jak Vám
to dovoluje Vaše profese?
Mám svoji firmu jako malíř pokojů, takže
si čas mohu naštěstí dle potřeby rozplánovat. Ale také nejsem na každém
tréninku, na každém utkání.
Snažím se věnovat dostatek času
i svému malému domácímu hospodářství a rodině.
Rodina - jak Vás ve Vašich aktivitách
podporuje?
Tak trochu Sokolem žijeme všichni.
Členové rodiny pomáhají třeba v kiosku
nebo při organizaci různých akcí.
Jak jste se vlastně k práci v místním
Sokolu dostal?
Když jsem se před nějakým časem
do Holubic přiženil, hrála se tu o něco
vyšší fotbalová soutěž, než na jakou
jsem byl zvyklý z rodných Otvovic.
Odehrál jsem pár zápasů za „béčko“,
ale protože jsme stavěli dům a měli
malé děti, šel aktivní fotbal poněkud
stranou.
V roce 1996 mne ale oslovil bývalý
předseda naší TJ Sokol pan Otto Křtěn
nabídkou práce ve výboru Sokola. Přijal
jsem a od té doby se snažím pomáhat
Sokolu, jak jen mohu. Od roku 2004
působím jako předseda. Náš výbor má
11 členů a musím říct, že fungujeme
jako dobrá parta, za kterou je – jak si
myslím – vidět i dobrá práce.
Když byste se mohl podívat do budoucnosti TJ Sokol Holubice – co
byste tam rád viděl?
Vyšší soutěž, nové osvětlení na hřišti a
širokou mládežnickou základnu.
Nezbývá mi než Vám i ostatním „sokolům“ popřát, aby se tyto vize brzy
naplnily. Děkuji za rozhovor.
HM
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Ze školních lavic

Jak se trestala pýcha v Holubicích…
V sobotu 4. 2. 2012 od 14:00 hod. ožil
Kulturní dům v Holubicích dětským
divadelním vystoupením – Potrestaná
pýcha. Divákům se představil dramatický kroužek dětí ze ZŠ a MŠ Třebízského z Kralup nad Vltavou, který vede Bc.
Martina Eliášová z Holubic. Pohádka
měla výchovný charakter, což ocenili
hlavně přihlížející rodiče. Dětské diváky
nejvíce zaujali čerti, kteří několikrát
vstoupili do děje za doprovodu oblíbené
písně „V pekle sudy válej“.
Malí i velcí odcházeli plni dojmů. Všichni
se těší, jaké vystoupení připraví paní
Eliášová se svými svěřenci na příště!
AJ
Mladé herečky a herci pózují fotografům

Jeden z mnoha kvalitních momentů
tohoto představení

Kdo ví, třeba o tomto muzikantovi ještě
někdy uslyšíme

„Mezinárodní“ Boží milosti

Známý zpěvák a bavič v MŠ

27. ledna jsme opět navázali videokontakt s naší partnerskou školou
ve Fromontu. Tentokrát s cílem poznat
naše národy skrze tradiční kuchyni. A
jelikož se nezadržitelně blíží masopust,
rozhodli jsme se děti ve Fromontu
naučit připravovat Boží milosti. I pro děti z Turska a Holubic to bylo obohacení
jejich dosavadních znalostí spojených
s masopustem.
Vařením byly děti na obou stranách
očividně nadšeny. Zřejmě také proto,
že si pak svoje výtvory mohly "zbaštit".
Fromont nám také poslal fotky, kde
si na Božích milostech pochutnávají
a vypadalo to, že jim chutnalo :).
Zážitková metoda se tedy osvědčila, neboť jak každý víme, „láska (i ta
k cizím k národům) zkrátka prochází
žaludkem".
Gabriela Šollová

Naši MŠ navštívil tentokrát někdo,
koho budou znát snad všechny
babičky či maminky, byl to známý
zpěvák a hudební bavič Jiří Helekal.
Připravil si repertoár veselých
písniček a humorných scének.
Jeho vystoupení mělo u dětí velký
ohlas, neb si při něm všechny nejen
zazpívaly, ale i zatancovaly, zasmály,
plnily úkoly a napodobovaly všelijaké legrácky, které jim J. Helekal
předváděl.
Pro děti to bylo příjemné dopolední
zpestření a určitě se budou těšit na
to, až je opět tento mistr ve svém
oboru navštíví.
Kolektiv učitelek MŠ Holubice - Kozinec

Pozvánky
Noc s Hansem Christianem
Andersenem
Srdečně zveme všechny
malé čtenáře na noční putování
za pohádkou dne

30. 3. 2012 v 18:00 hod.
do knihovny v Holubicích.

Program bohatý, noční četba
H. Ch. Andersena, soutěže, výroba nočního překvapení.
Přihlášky doručte nejpozději
do 23. 3. 2012 do knihovny
v Holubicích.
S sebou spacák, karimatky,
věci na spaní.
Občerstvení zajištěno.
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Pozvánka na

Babinec
6. 4. 2012 od 17:00 hod. v KD Holubice
• Tajemný orient
• Muži radí ženám „Braňte se“
• Taneční vystoupení jaké svět neviděl
• Kvíz „Takové jsme byly“
• Muži 100x jinak aneb Jak je neznáme
• Pikantní tečka na závěr
DJ Jarda se bude o nás starat, jak tancem ztratit pár kil navíc
Drobné občerstvení zajištěno

Kavárnička dříve narozených
Ve čtvrtek 29. 3. 2012 od 15:00 hod. se bude konat další Kavárnička dříve
narozených v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holubicích. Na programu
bude povídání paní Aleny Fohlové o Novém Zélandu doprovázené promítáním
fotografií.
Stejně jako vždy si při kávičce a zákusku popovídáme o životě a novinkách
v obci. Zveme srdečně všechny seniorky a seniory, přijďte se pobavit a
dovědět se něco nového. Velice rádi mezi námi přivítáme také nové obyvatelky
a obyvatele z Holubího háje - přijďte, během
chvilky se seznámíte se starousedlíky, není
problém zapojit se do povídání, třeba nám
pomůžete najít další témata pro náš klub.
Neseďte doma - přijďte mezi nás!

Pozvánka na taneční zábavu v maskách zvanou

Jarní bazárek dětského
oblečení a potřeb pro děti
Zima už pomalu končí, blíží se březen
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.
2012 od 9:30 do 16:30 v KD Holubice,
vybírat k prodeji se bude tamtéž, a
to 30. 3. 2012 od 10:00 do 11:00 a
od 18:30 do 19:30 hod. Kromě mimi,
dětského oblečení, obuvi, potřeb pro
děti, hraček, nespotřebovaných plen
apod. můžete přinést také těhotenské
oblečení. Největší zájem je většinou o
oblečení pro holky i kluky kolem 3-4
let a výše, proto neváhejte a přineste
prodat i věci po větších dětech. Více
info na e-mailu klubmimisek@holubicekozinec.net.
Na všechny se těší
Lucie Benešová a Mimísek

Šibřinky

17. 3. 2012 od 20:00 hod. v KD Holubice
• K tanci a poslechu hraje A-KLUB
• Vítány jsou masky všeho druhu
• Vstupenky je možno koupit na místě
• Pořádá TJ Sokol Holubice

Zelená cesta ke zdraví
23. 3. 2012 od 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu
Povídání o přijetí zodpovědnosti za své zdraví, o krocích, které vedou k jeho
výraznému zlepšení, o vlivu „zelených potravin“ na lidské zdraví.
Přednášející:
		

Petr Hlaváček, poradce společnosti Green Ways a mnohaletý
uživatel „zelených potravin“

Témata:
• Využití „zelených potravin“ v celostní medicíně
• Příklady využití z Institutu celostní medicíny v San Diegu, kde se léčí lidé
s nejvážnějšími chorobami. 		
• „Zelené potraviny“ v praxi u běžného strávníka, sportovce i vegetariána,zdravého i nemocného člověka.
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Kulturní dění v obci

...pokračování ze strany 1

Markytánky se staraly o to, aby každý
v průvodu měl co pít. Mušketýři nemilosrdně trestali ty, kteří si dovolili jít
do průvodu bez masky, a když jim došli
nemaskovaní, padli jim za oběť ledaskteří účastníci v přestrojení. Všichni,
kteří byli zajati mušketýry, skončili
v pojízdné katovně. Zde je vyšetřil lékař
a za dohledu kata byla všem naordinována tekutá medicína.
Celý průvod prošel Kozincem, Holubím

hájem. Dále okolo školky, obecního
úřadu a hřbitova do Holubic až nakonec
došel k rybníku, kde se vydal do kopce.
U rotundy bylo skupinové foto. Sice se
někteří účastníci průvodu zatoulali a šli
jinudy, ale nakonec se všichni potkali
u Kolína, tedy v kulturním domě.
Zde čekalo občerstvení typicky v duchu
zabíjačky. Výborné jaterničky, jelítka a
zabíjačkový guláš. Postupně se masky
odmaskovávaly. Děti dováděly u muziky,
dospělí povídali a popíjeli.

V pojízdné katovně ledaskdo zaplatil svou daň, některým byla možná osudná

Viděli jste někdy opravdovějšího a veselejšího
klauna?
Pedro Juares Abejas je prý v překladu něco jako
včelka

V průvodu se to hemžilo princezničkami
Jeden ze tří mušketýrů, kteří se zasloužili
o slušný výběr daní

A celé odpoledne se pomalu nachylovalo k závěru. Celý svátek byl ve znamení
přátelství a veselí. Nemusíte se mnou
souhlasit, ale odcházel jsem s hřejivým
pocitem.
Sešli se zde sousedé různých profesí,
názorů a to jak ze starousedlíků, tak
i novousedlíků. Měl jsem pocit, že jsme
všichni jedna vesnice a že pokud se na
nás Bakus díval, bude příští rok plný
hojnosti a radosti.
Jakub Urban

Kde jinde by se potkali malý kominíček a klaun

Byla zde i Bílá paní a její věrná průvodkyně
Dvorní dáma
Dr. Morous a kat Mydlák byli nekompromisní

Kulturní dění v obci

Kavárnička dříve narozených

Hasičský ples 18. 2. 2012
Dne 18. 2. 2012 se konal Hasičský ples
v prostorách Kulturního domu v Holubicích, který byl vyprodán do posledního
místa.
Ples byl tradičně zahájen nástupem
jednotky SDH Kozinec, všechny
návštěvníky přivítal velitel jednotky
Michal Vocílka. K poslechu a tanci hrála
tradičně skupina Paradox. Občerstvení zajišťovali Eva Bělohlávková a Jan
Šulc.
Pro návštěvníky byla připravena vystoupení 3 skupin v průběhu celého večera.
O jedno vystoupení se postarali samotní
hasiči jako „Dívčí baletní skupina SDH
Kozinec“, pod vedením choreografky
Sabiny Freyové. Toto vystoupení sklidilo
obrovský úspěch nejen po stránce
taneční, ale i po stránce komické.
Video z tohoto vystoupení je vloženo
na facebookové stránky sboru SDH
Kozinec. Vystoupení dalších dvou
skupin – Aslin (irské tance) a Karamelka (country) - bylo jako vždy prvotřídní.
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Tento akrobatický prvek patří k nejtěžším
vůbec
Nádherná kroková pasáž, pravda,
s maličkou chybičkou

I přes to, že v prostorách kulturního domu byl přísný zákaz kouření, se
návštěvníci velice dobře bavili a všichni
respektovali nekuřácké prostředí.
Po vystoupení baletní skupiny se
prodávala tombola, do které věnovali
hodnotné ceny tito sponzoři: Obec
Holubice-Kozinec, Česká zemědělská
farma Miller, Autoškola Vocílka, Mycí
linka Jan Šulc, Antonín Šulc, Classic oil
Marek Vejražka, Dřevo Černý vůl Ing.
Tomáš Janků, za což jim patří velké
poděkování celého sboru SDH Kozinec.

Pravidelné setkání příznivců této akce
proběhlo ve čtvrtek 23. 2. 2012 v sále
OÚ Holubice. V úvodu vystoupila se
svou přednáškou o trénování paměti
paní Anna Kratochvílová z Městské
knihovny ve Velvarech.
Všechny
přítomné
dámy
mohly
na vlastní kůži vyzkoušet některé
techniky trénování paměti – procvičování levé i pravé hemisféry, trénink
sluchu, čichu a hmatu. Paní Kratochvílová připravila pro účastnice několik
praktických cvičení - např. zkumavky
s různými vůněmi pro trénink čichu,
rozličné předměty ve vaku pro procvičení hmatu, rozpoznávání různých
neznámých látek podle chuti.
Všechny účastnice se velmi rády zapojily a ty nejlepší obdržely malý dárek
v podobě knihy.
Celou akci provázela dobrá a uvolněná
nálada a bohaté občerstvení.
				
AP

Takto vypadalo jedno z praktických
cvičení, tentokrát hmatu
Vždy je o čem si popovídat a co se
nového naučit

Děkujeme všem návštěvníkům a pořadatelům za vytvoření perfektní
atmosféry a doufáme, že příští rok
se sejdeme zase v takto hojném
počtu.
Mifková, Kaňková

Školní ples
V sobotu 11. února se konal IV. školní
ples.
V sále KD Holubice - vyzdobeném
dětskými výtvarnými pracemi a létajícími balónky - chvíli po osmé hodině večer
otevřela taneční parket žákyně školy
Kateřina Vrabcová se svým tanečním
partnerem z rock´n´rollového tanečního klubu DOMINO. Spontánní potlesk
do rytmu mladých tanečníků svědčil

o úspěchu vystoupení a vydařeném
startu večera.
Následovalo první ze tří vystoupení country taneční skupiny BESEDA, pod
jejímž vedením jsme si country tance již
tradičně zatančili i my ostatní.
Hlavními účinkujícími byli i letos
členové hudební skupiny DEKAMERON, kteří nám skvěle hráli k tanci až
do ranních hodin. I na letošním plese
proběhla tombola, která se skládala

ze sponzorských darů rodičů, obce
Holubice a obce Tursko. Výtěžek
věnujeme na zakoupení učebních
pomůcek pro naši školu.
Velmi děkujeme všem dárcům i organizátorům za pomoc a spolupráci, vám návštěvníkům našeho plesu
za družný a zábavný večer. Příští rok
se budeme těšit opět na viděnou.
Mgr. Vít Šolle, ředitel školy
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Jarní úklid

Sběr bioodpadu

Svoz velkoobjem. odpadu

Obec ve spolupráci s firmou REGIOS, a.s. nabízí sběr bioodpadu přímo
z domácností. Svoz 1x za 14 dní v období od 1. 4. do 30. 11. z nádoby, kterou
budete mít přímo doma. V případě zájmu kontaktujte OÚ Holubice. Nádoba je
zapůjčena po dobu svozu. Svozový den pro rok 2012 bude probíhat každý sudý
týden v pátek od 6. 4. 2012.
Cena:
147,- Kč vč. DPH za měsíční svoz nádoby o objemu 240 litrů
116,- Kč vč. DPH za měsíční svoz nádoby o objemu 120 litrů
Co do sběru patří: zbytky ovoce, zeleniny, slupky, skořápky od vajíček a ořechů,
čaj, káva, rostlinný odpad ze zahrady (listí, tráva, plevel, větve), výkaly drobných
domácích zvířat
Co do sběru nepatří: maso, kosti, uhynulá zvířata, olej z potravin, tekuté a silně
mastné potraviny, obaly od potravin – sklo, plast, kov

Kdy:
Kde:

14. 4. – 16. 4. 2012
Holubice u rybníka
Holubí háj			
Kozinec u pohostinství

Co do svozu nepatří:
zemina, stavební sutě, nebezpečné
odpady.
Fyzické osoby mohou v tomto
časovém rozmezí odevzdat zdarma
velkoobjemový odpad do přistavených kontejnerů.

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Kdy:
Kde:

7. 4. 2012, od 9:30 hod. do 11:30 hod.
Kozinec, před hospodou, od 9:30 hod. do 10:25 hod.
Holubice, před autobus. zastávkou, od 10:30 hod. do 11:30 hod.
Co přijímáme: zářivky a výbojky, autobaterie a monočlánky, vyjeté oleje a
použité olejové filtry včetně obalů, použité fritovací oleje, barvy a laky včetně
obalů, kyseliny, rozpouštědla, čističe a další domácí chemii, nádobky od sprejů,
staré a nepotřebné léky, TV, lednice
Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA tyto výše
uvedené nebezpečné odpady, povinností občana je odevzdat odpad osobně
obsluze sběrny a neponechávat odpad volně u sběrného místa.

Humanitární sbírka oblečení

Baterie (nikoli autobaterie) můžete
odevzdávat v budově OÚ Holubice
do připraveného boxíku a pomoci tak
tolik zatěžované přírodě...

Nevíte, kam umístit nepotřebnou
žehličku, mobil, DVD, video a jiné
drobné vybavení, které už dosloužilo?
Řešením pro Vás je umístit drobnou
elektroniku do šedého boxu, který
je připraven právě pro tyto případy
v budově OÚ Holubice.

Odevzdávejte zářivky obsahují rtuť

Občanské sdružení Diakonie Broumov (www.diakoniebroumov.org) je
nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje
společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování
i pracovní příležitost. Sdružení ve spolupráci s obcí vyhlašuje humanitární sbírku.
Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel: 224 316 800, 224 317 203.
Kdy: 31. 3. 2012, od 9:00 hod. do 11:00 hod.
Kde: nákladová rampa obecního úřadu
Co přijímáme: letní a zimní oblečení - dámské, pánské, dětské lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky, domácí potřeby (nádobí bílé
i černé – jen funkční), skleničky, peří, péřové a vatované přikrývky,
polštáře a deky
Co nepřijímáme: obnošené boty, kožichy, oděvy z umělých vláken,
kabáty, ledníčky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola a dětské kočárky
Věci prosím přineste zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem.

Zpětný odběr použitých
baterií

Zpětný odběr elektrozařízení

Sběr šrotu
Spolek holubických rybářů uskuteční
dne 14. 4. 2012 od 8:00 hod. svoz
železného odpadu. Šrot není nutné
nikam vozit, stačí jej nechat před
domem.

Vysloužilé zářivky obsahují škodlivou rtuť a nepatří do komunálního
odpadu.
Myslete ekologicky a odneste je bezplatně do malé sběrné nádoby,
která je umístěna v kanceláři Obecního úřadu Holubice.
Do malé sběrné nádoby patří pouze
úsporné kompaktní zářivky, výbojky,
lineární (trubicové) zářivky do délky
40 cm a LED světelné zdroje.
Do sběrné nádoby nepatří klasické,
reflektorové, halogenové žárovky
a poškozené světelné zdroje.

Kronika vypráví
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Pohromy v naší obci
Podívejme se díky naší obecní kronice zpět časem - dnes třeba na to, jaké živelné pohromy se
odehrály v naší obci. První zmínku na toto téma nacházíme z roku 1929:
Rok 1929 byl rokem, který jest zaznamenán jako jeden z nejhorších, škůdcem našeho stromoví ovocného.

Začátkem ledna napadlo přes ½ m sněhu a mrazy nabyly takové krutosti, že dosáhly 35
stupňů pod nulou. Není pamětníka tak tuhé zimy. Tyto mrazy trvaly až přes polovic měsíce
února, kdy se oteplilo, nastalo sněžení a mrazy opětně přituhly, že ještě v březnu dosahovaly 28 stupňů pod nulou. Obec na odstraňování sněhu vydala 500 Kč, by doprava byla
uvolněná.
Následkem tak tuhé zimy pomrzlo ovocné stromoví v takových rozměrech velkých, že ještě
v roce 1930 a 1931 nebylo pomrzlé stromoví vykáceno. Celé zahrady a aleje byly zničeny.

Tak zašla též alej ořechů zvaná „Oříška“, vedoucí podél okresní silnice od dvora na křižovatku silnice otvovické a trněnoújezdské, tam byly ořechy stoleté. Zvláště v nížinách zmrzly
stromy napořád. Blízká obec Dolany vykazovala ztrátu stromů 18 000 kusů.
Též vzala za své obecní zahrada, kdysi panská, pod rybníkem. Ze stromů, které zkáze nepodlehly
okamžitě, byly některé druhy hrušní a panenské štěpy. Alej „Ke Gotthardu“ byla vysázena
stromy švestkovými, z nichž nezůstal ani jeden strom. Opakem toho švestková alej od Kozince
k Erzu, která jest výše položená, zůstala ušetřená. Tato katastrofa zničila úplně zbývající
část zahrad „V Rusavkách“, v tak zvaném „Svatojiřském údolí“, ke Kralupům vedoucímu.
V kraji v šedesátých letech vzalo za své široce rozvětvené ovocnictví, které ustupovalo v zájmu polních plodin. Stávaly v obci 2 sušárny, hlavně se sušily švestky. Dále byly 2 sušárny
„V Rusavkách“, 2 v Minicích atd. Dnes již žádných sušáren nestává. Švestky zvané „Dobanky“, výborné chuti a velkého zrna, kterým se zde dobře dařilo, byly pěstovány na vývoz
a měly dobrý odbyt.
Dne 4. června odpoledne strhla se prudká bouře spojená s krupobitím, která způsobila
mnoho škod na krytinách domů i oknech. Částečně poškozená byla hráz u rybníka, voda zde
přetékající odnesla dosti ryb, strhala dole na zahradě ornici i s úrodou zde hospodařících
pastýřů. Na nové čtvrti přejezd „Na vodoteči“ nestačil pojmout příval vody ze zadních polí,
od Kozince se ženoucí. Voda vnikla do výše zahrádky při čísle pop. 128.
V roce 1928 pořízené přemostění utrpělo škody. Ve schůzi po krupobití pro odhad škod
svolané v červenci 1929 bylo učiněno usnesení pro založení sboru dobrovolných hasičů
v Holubicích, které se stalo skutkem, když místní nájemce velkostatku Antonín Klinger věnoval do začátku činnosti 5000 Kč na zřízení sboru.
Zpracovala AJ
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Spolky v obci / Mudr. Kuglerová
Kozinec Stodolas

Pediatrie - MUDr. Kuglerová
Paní doktorko, jsou nějaké novinky
v pediatrické péči od začátku roku
2012?
Ano, vzpomněla bych hlavně očkování.
Od dubna 2012 budou zdravotní
pojišťovny hradit většinu ceny očkovací
látky proti lidskému papilomaviru,
který způsobuje karcinom děložního
čípku. Úhrada bude platit pro dívky
mezi 13 a 14 rokem. Prakticky to bude
probíhat tak, že na 13ti leté prohlídce
budeme maminku informovat a pak se
dá očkovací látka objednat přímo do
ambulance. Jde o tři dávky, nyní v ceně
zhruba 9 000,- Kč.
Bohužel se z důvodu zvýšení DPH
zvedl mírně doplatek za očkovací
látku Prevenar 13 (na 485,- Kč). Bude
se však výhledově zvažovat celkové
snížení ceny této očkovací látky, zatím
je to ale takto. Synflorix zůstává bez
doplatku.

Začala nám druhá polovina šipkové
soutěže ročníku 2011/2012, která
rozhodne o úspěchu či neúspěchu týmů.
V půli sezony jsme byli na pěkné čtvrté
pozici z celkových jedenácti mužstev,
pokud bychom zopakovali výkon z
první půlky, kde jsme 2x remizovali a 2x
prohráli, jistě bychom se udrželi v horní
části tabulky. Máme za sebou již 3 kola
po přelomu soutěže:
Kozinec Stodolas – Lišáci Lišany B 13:5
(30:17) – u Lišáků jsme se soupeřem
neměli problém a ani v domácím
prostředí jsme nedopustili dramatizaci
či překvapení. Jednoznačnými výkony
jsme dokráčeli k potvrzení výhry ze
hřiště soupeře.
MUDr. Miroslava Kuglerová
Příjemné prostředí čekárny ordinace MUDr.
Kuglerové

A co je nového ve Vaší ordinaci?
Pozměnili jsme mírně ordinační
hodiny, v pondělí ordinujeme již od
rána, od 8:00 hod. a ve středu jsme
prodloužili odpolední ordinaci do 18:00
hod. Reagujeme tak na žádost rodičů.
Doufáme, že to bude našim klientům
vyhovovat.
Chtěla bych v letošním roce několikrát
měsíčně otevřít rodinně terapeutické poradenství, pro naše klienty za
příznivé ceny. Budu o tom včas informovat.
Přeji všem rodičům a dětem co nejzdravější a nejpohodovější rok 2012.
VU

Řádková inzerce
Zavařovací sklenice k odběru
Máte někdo zájem o průběžný odběr zavařovacích sklenic z běžné
domácí spotřeby? Kontakt: 723 23
62 83.

Poptávka - grafik
Hledám zkušeného profesionálního grafika z okolí, bližší informace
na telefonu: 605 434 008.

Přehled utkání TJ Sokol
Holubice
Přípravná utkání:
Sobota 10.3.2012 15:00 hod.
Vinařice : Holubice
Kde: hřiště Vinařice
Sobota 17.3.2012 14:00 hod.
Holubice : Nebušice
Kde: hřiště Holubice
Mistrovská utkání:
Sobota 24.3.2012 15:00 hod.
Středokluky : Holubice
Sobota 31.3.2012 16:00 hod.
Jinočany : Holubice

Porkys Dřetovice – Kozinec Stodolas
7:11 (17:26) – na domácí půdě jsme
soupeře celkem jednoznačně porazili a
v odvetném utkání jsme očekávali těžší
boj a větší odpor soupeře. Začátek
utkání tomu nasvědčoval, když se
Porkys dostali do vedení 2:0. Další dílčí
zápasy byly v naší režii a bez dramatičnosti jsme si zajistili výhru průběžným
skóre 10:2 z našeho pohledu. V klidné
dohrávce soupeř výsledek už jen
zkorigoval na konečných 11:7 v náš
prospěch.
Kozinec Stodolas – Statenice DC 11:7
(25:21) – ve Statenicích jsme v první
půli sezony poznali sílu soupeře a přišlo
i první naše zaváhání. Prohráli jsme
tam 12:6. V domácím utkání jsme chtěli
soupeři porážku oplatit a vzdálit se
mu v průběžném pořadí tabulky. Před
první čtyřhrou jsme vedli 5:3. Čtyřhra
soupeři vyšla na výbornou a snížil na
5:4. Po dramatickém cricketu jsme opět
odskočili na 6:4. Další hry určovaly
průběžné výsledky 8:4, 8:5 až jsme
nakonec vybojovali výhru v průběžném
stavu 10:5. Konečnou výhru 11:7 jsme
si zasloužili, protože tým hrál výborně.
Pomyslnou třešničkou na dortu bylo
zavírání Luboše Nykla, který soupeři 2x
zavřel čistým středem.
Čelo tabulky po 14 odehraných kolech:
(zápasy/body)
1. Lišáci Lišany 13/36
2. Kozinec Stodolas 13/29
3. Sport Team Nové Strašecí 12/28
4. Porkys Dřetovice B 13/27
5. Statenice DC 13/25
		
Luboš Růna

Komerční inzerce
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LOGISTIKA

TEPELNÁ TECHNIKA
A ELEKTROINSTALACE

STROJE A MANIPULAČNÍ
TECHNIKA

VÍŘIVÉ VANY

|

tel +420 777 185 730

|

email info@karnool.cz

|

web www.karnool.cz

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 9 – 13
Út
8 – 13
Pá 8 – 13
Stř 12 – 18
Kontakty:
K Sídlišti 744, Libčice nad Vltavou
tel. 233 313 044, 775 728 800

www.terapiedeti.cz
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