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Zahraniční delegace z Mexika, Francie a Rakouska
K nejzdařilejším maskám letos patřil Spejbl a spol.

		

Šibřinky 2012 aneb Jak Holubice navštívil Spejbl a Hurvínek
Ano. Už je to tak. Naše obec byla poctěna významnou návštěvou. Ovšem – nedejte se
zmást. Nebyl to až tak onen opravdový Spejbl a Hurvínek, nekonalo se ani žádné divadelní
představení. V sobotu 17. března večer v holubickém kulturním stánku proběhly již tradiční
ŠIBŘINKY, aneb maškarní ples pro dospělé, organizované místní TJ Sokol.
Krátce po osmé hodině se sál rychle zaplnil nejrůznějšími maskami. Na taneční palubu nás
pozvala již známá, osvědčená a stylově oděná kapela A – KLUB, která jistě měla svůj podíl
na výborné zábavě, která se brzy rozproudila na sále.
... pokračování na straně 7
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Informace z obce

Zastupitelstvo obce

Vážení čtenáři,

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.

Dne 27. 3. 2012 se uskutečnilo veřejné
zasedání obecního zastupitelstva.

tiskárna, ve které se tiskly Naše noviny v minulém roce, výrazně podražila, proto jsme musely hledat jinou
tiskárnu. Každá tiskárna vyžaduje
přípravu tiskových dat trochu jinak,
prosíme vás o shovívavost s barevností a některými tiskovými chybami,
než se s novou tiskárnou „sladíme“.
Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Zastupitelstvo obce schválilo:

Kontakty:
- tel.: 315 786 086, 605 149 280
- sekretariat@holubicekozinec.cz
- www.holubicekozinec.cz
- adresa: Holubice č.p. 175
252 65 p. Tursko

Doufáme, že noviny, které nyní máte
v rukou, jsou již v pořádku a kvalitě,
na kterou jste zvyklí (nebo lepší –
s ohledem na kvalitnější papír).
Máte-li jakékoli podněty, návrhy,
otázky, či připomínky, pošlete nám je
na e-mail: redakce@holubicekozinec.cz. Budeme za ně vděčné.

Další vydání Našich novin najdete
ve schránce 9. - 10. 5. 2012.

Blahopřejeme jubilantům
V březnu oslavili narozeniny:
Doubek Ladislav, 80 let
Holeček Josef, 75 let
Pokorná Vladislava, 60 let
Svátek Josef, 87 let
Theiner Valter, 70 let
Zemanová Marie, 85 let

Konec lhostejnosti – úklid
našeho Erzu - 14. 4. 2012
v 9:00 hod.
Milí sousedé z Kozince, Holubic, Turska, či odjinud.
Také byste rádi někdy šli do Erzu
na procházku po jediném lese v našem
blízkém okolí? Ale chuť si necháte zajít,
protože Erz vypadá více jako skládka,
než jako les. Napadlo mne, že bychom
s tím mohli něco udělat přímo my,
místo planého nadávání na bezohledné
nepořádníky.
S velkou podporou obce se bude dne
14. 4. konat čištění lesa ERZ od věcí,
které tam nepatří. Uvítáme všechny
sousedy a dobrovolníky, kteří chtějí
přispět ke kultivovanějšímu prostředí
kolem nás.
Sraz bude v devět hodin na kraji Erzu
(v zatáčce), kde bude také místo
pro ukládání sesbíraného odpadu, který
později naložíme do kontejneru.
Dobrovolníci, vezměte si s sebou
dobrou
obuv,
rukavice,
nádoby
na odpad pro transport odpadků
ze vzdálenějších míst (kolečka, vozíky,

Vaše redakční rada

Děkujeme za projevenou soustrast
nad odchodem naší milované
maminky,
babičky,
prababičky, tchýně a tety - paní Aleny
Rychtaříkové.
Rodina Fassmannova a
Rychtaříkova
kbelíky, koše, igelitové pytle atd.)
Nezapomeňte dobrou náladu, protože
Vaše přítomnost bude velmi užitečná
a prospěšná i pro seznámení se
sousedy blízkými či vzdálenějšími. Bylo
by skvělé akci pojmout i jako rodinnou,
protože je dobře známé, že děti učíme
nejvíce svým příkladem. Je jasné, že
když děti uvidí své rodiče, jak uklízejí
nejen na „svém“ ale i v širším okolí,
které je prostorem, v němž žijeme, tak
je to přirozeně naučí pořádkumilovnosti a také si vytvoří vztah k okolí místa,
kde žijí. Vezměte s sebou i přátele
odjinud, trvalé bydliště v okolí Erzu není
podmínkou.
A můžeme doufat, že si příklad vezmou
i ti, co si dělají z lesa, okolí silnic a cest,
skládku, kam neváhají odvézt svůj
nepořádek a příště odvezou svůj odpad
na skládku v Úholičkách, do sběrného
dvora v Dejvicích, nebo počkají na svoz
odpadu, který zdarma zajišťuje obec
dvakrát ročně.
Podněty, informace, či reakce prosím
na: jbranc@centrum.cz.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Jan Branč s rodinou (Kozinec)

1. Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene č. IV-12-6014156/VB003
se společností ČEZ Distribuce a.s.
za úplatu 10.000 Kč. Předmětem je
položení nového KNN do pozemku
ve vlastnictví obce.
2. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele víceúčelového hřiště v k. ú.
Holubice.
3. Vyvěšení záměru o prodeji části
pozemku p. č. 349/1, k. ú. Holubice
o výměře 80,5 m2.
4. Vyvěšení záměru o prodeji části
obecního pozemku p. č. 286/1, k. ú.
Kozinec o výměře 162 m2.

Krása velikonočních tradic
Velikonoční
svátky
máme
již
za dveřmi. Proto jsem velice ráda,
že jsem měla možnost setkat se
s někým, kdo umí tradiční a dnes již
bohužel málo používanou techniku
zdobení
velikonočních
vajíček
pomocí včelího vosku.
Tuto krásnou techniku ovládá paní
Marie Měkotová z Holubic, která se ji
naučila v dětství - pochází z východního Slovenska, kde se v době
Velikonoc zdobilo až 500 ks vajec.
Její nádherně ozdobené kraslice
zahřály mnohá srdce nejen blízkých
a přátel, ale přinesly potěšení i
v daleké Americe.

V současné době pro svůj zdravotní stav vajíčka již moc nezdobí.
Přesto je hezké vědět, že v naší obci
žijí lidé, kteří i v dnešní uspěchané
a „moderní“ době ovládají bohužel
často opomíjené velikonoční techniky zdobení kraslic.
AP

Rozhovor měsíce

Pan Janků s rodinou

Rozhovor s panem Janků
Dnes Vám v našem rozhovoru představíme člověka, který podobných
rozhovorů v minulosti udělal již
spoustu a to s vyhlášenými redaktory nejrůznějších sportovních rubrik. Jak jste pochopili, jde o velkého
sportovce, který se 20 let věnoval
vrcholové atletice, konkrétně skoku
do výšky. Opakovaně se umisťoval
na nejvyšších příčkách na mistrovstvích republiky i Evropy – jmenujme
třeba stříbro z Mistrovství Evropy
z roku 2006. Jeho rekordem je 234
cm. Aktivní kariéru ukončil v roce
2009.
Už víte, o kom je řeč? A proč v Našich novinách? Ano, dnes jsme si
popovídali s Ing. Tomášem Janků,
dříve úspěšným atletem, výškařem
Dukly Praha, dnes mimo jiné starostou SDH Kozinec – tedy našich dobrovolných hasičů.
Žijete ve Velkých Přílepech. Dostanou se Vám vůbec do rukou holubické Naše noviny?
Ne vždy papírové, ale nenechám si je
ujít v internetové podobě na stránkách
obce.
Jak jste se vlastně k našim hasičům
dostal?
Ve Velkých Přílepech hasiči nejsou.
Mne „hasičina“ lákala od dětství, kdy
jsem byl „Mladým požárníkem“. Mám
ji prostě v srdci. V Holubicích a Kozinci
mám spoustu kamarádů, a tak jsem
moc rád, že mohu spojit přátelství
s tímto svým velkým koníčkem, že jsme
tam jedna velká dobrá parta.
Je tradicí, že starosty či předsedy
obecních spolků bývají lidé z obce.
Nesetkal jste se s takovým názorem?
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Vím o tom. U nás hasičů je to tak, že
nikdo jiný na to starostování v podstatě
v tu chvíli, kdy se řešilo, nebyl, a navíc
si na to nijak nehrajeme – prostě jsme
jeden tým, který skvěle funguje, aniž
by se někdo nad někoho povyšoval
nebo rozlišoval na „já“ a ostatní. Všichni
děláme stejnou práci, když je třeba.
Pozice starosty je spíše společenská,
každý máme své možnosti, jak přispět
sboru. Není pro nás důležité, jestli je
to tím, že někdo umyje Tatru a druhý
například sežene na Tatru pneu nebo
přinese sele na Dětský den.

Ano, každý rok pořádáme například
Hasičský bál, podílíme se na organizaci
oblíbeného Bakusu, aktuálně připravujeme třeba Pálení čarodějnic a v létě se
stal již tradicí Dětský den. Těch akcí je
samozřejmě více. Jsme velmi rádi, že
společenský život v naší obci funguje
čím dál lépe, což je více než patrné
například i z účasti občanů na akcích.
Při organizaci různých akcí spolupracujeme jak s ostatními spolky v obci, tak
s obecním úřadem. Nutno dodat, že
hasičská tradice v obci má už nějakých
130 let…

Jak dlouho vlastně starostu hasičů
děláte?

Zmínil jste spolupráci s obecním úřadem. Jaká je?

Abych řekl pravdu, přesně nevím, ale
rok už to bude.

V současné době spolupracujeme velice
úzce a spolupráce funguje velmi dobře.
To se projevuje zejména na akcích
pro veřejnost a co je pro nás nejdůležitější, na lepším zabezpečení potřeb
hasičské jednotky.

SDH Kozinec je sbor dobrovolných
hasičů. Jak to u vás chodí? Kdo
může být hasičem?
Členem SDH může být naprosto
kdokoliv. Třeba i babička, která jen
ráda přispěje pár korunami ročně
na naši činnost. Ale skutečně hasit
mohou pouze členové jednotky požární
ochrany nebo jednotky sboru dobrovolných hasičů, což je speciální součást
celého SDH. Jen členové jednotky
se starají o techniku, cvičí a jezdí
na výjezdy k požárům či tam, kde je jich
třeba.
Aktuálně jsme se rozhodli, že se
budeme zúčastňovat hasičských soutěží. Ne těch zaměřených vyloženě
na tvrdý požární sport, ale spíše těch
„rekreačnějších“. Abychom si pocvičili,
vyměnili si zkušenosti a zároveň získali
nové kontakty a kamarády.

Účastníte se sám obecních akcí v Holubicích či na Kozinci?
Pokud je pořádáme, tak zcela určitě.
Na ostatní zajdu v rámci možností rád.
Máme 5měsíční dcerku Ellen, takže
teď se snažím co nejvíce času věnovat
rodině, ale už se těším, až ji budeme
brát na akce pro děti.
Zmínil jste Vaši rodinu. Je obecně
známo, že Vaší manželkou je také bývalá sportovkyně, tyčkařka Kateřina
Baďurová. Má pochopení pro Vaše
„hasičské srdce“?
Zcela určitě. Jsme spolu již 12 let.
Každý máme nějaké své koníčky, takže
si v tomto snažíme vycházet vstříc.

Takže členové jednotky drží nějaké
pohotovosti?

Zažil jste s hasiči něco tak říkajíc
hodně intenzivního?

Ne, ne, v naší kategorii SDH toto není
povinností. Jsme na mobilech a v případě potřeby nás kontaktuje obecní
úřad či operační středisko z Kladna.
Nejsme-li z různých důvodů v tu chvíli
schopni sestavit dostatečně funkční
tým, pak k akci – požáru - nevyjíždíme.
Jsme určitou podporou profesionálních hasičů, ale v určitých případech je
můžeme i zálohovat. V poslední době je
naší největší devizou hlavně voda - díky
naší velké cisterně.
SDH Kozinec ale nepředstavuje pouze velkou výhodu pro obec, že místní
požáry mohou být zvládnuty o něco
dříve než jinde. SDH je v obci již
tradičním spolkem, který se podílí
na pořádání nejrůznějších sportovních
a kulturních akcí.

Asi teď čekáte, že Vám budu povídat
o nějakém dramatickém požáru. Já
Vám ale řeknu, že pro mne bylo asi
tím nejintenzivnějším zážitkem s hasiči
naše baletní vystoupení na letošním
hasičském plese.
Jak je to u hasičů s dětmi či dorostem?
Byli bychom velmi rádi, kdybychom si
mohli vychovávat své nástupce, udělat
nějaký kroužek pro malé hasiče. Zatím
na něj ale bohužel nejsou kapacity –
není dostatek lidí, kteří by se dětem
mohli věnovat, ale hlavně nejsou
prostory, kde by bylo možné se s dětmi
scházet.
...pokračování na straně 4
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Rozhovor měsíce / Ze školních lavic

...pokračování ze strany 3

Všimla jsem si, že SDH Kozinec má
svůj web, ale není právě moc živý.

U stávající „hasičárny“ je jen maličká
klubovna, která v tomto směru naprosto
nedostačuje. Jakmile se tohle výhledově dořeší, pak určitě dětský kroužek
rozjedeme.

Je to tím, že v současné době je
obecným fenoménem Facebook. Ani
my na něm nechybíme a spíše aktualizujeme naši prezentaci právě na něm
než na webu.

V těchto souvislostech se nabízí
otázka financí. Jak na tom místní
SDH Kozinec je v tomto směru?

Kolik času věnujete SDH? Jak Vám
to dovoluje Vaše profese – co vlastně
nyní děláte?

Finance na provoz hasičů (na údržbu
techniky, na benzín, na provoz hasičárny…) máme jak z našich členských
příspěvků, tak z příspěvků sponzorských,
nezanedbatelnou
součástí
je také podpora ze strany obecního
rozpočtu.
Obci se revanšujeme naší rychlou
pomocí nejen s požáry a krizovými situacemi v katastru obce, ale
také například čištěním komunikací
či prořezáváním dřevin. V tom můžeme
být užiteční díky technice, kterou máme.
Snažíme se také dle možností pomáhat
i lidem z naší obce, pokud naši pomoc
potřebují - teď nemám na mysli pouze
požáry, ale i další možné nepříjemnosti.
Hašení požárů je ale samozřejmě naše
priorita.

Většina z nás, členů výjezdové jednotky
SDH, se SDH věnuje dle možností,
chuti a potřeby. Je to stále sbor dobrovolníků, a v tomto duchu také naše
práce probíhá. Jako dobrovolná, neplacená aktivita. Já osobně jsem majitelem
Dřevoprodeje v Černém Volu (www.
drevocernyvul.cz). Zároveň máme
soukromou dětskou školku „Baby
sportík“ v Horoměřicích (více o ní
najdete na: www.sportikbaby.cz).

Jak jsem pochopila, technika je pro hasiče a výkon jejich činnosti velmi
důležitá. Jaké vybavení máte?

Když byste se mohl podívat do budoucnosti SDH Kozinec – co byste
tam rád viděl?

Když jsme před nějakými pěti/šesti
lety hasičárnu přebírali od staré gardy,
nebyla k dispozici ani motorová pila.
Za těch pár let se nám podařilo získat
řadu cenných pomocníků, z nichž
hlavní je asi Tatra 815 CAS 32, což je
velkokapacitní automobilová cisterna,
v současné době dáváme dohromady
Tatru 815 ADV15 - vyprošťovací jeřáb.
Z další techniky se můžeme pochlubit elektrocentrálou, motorovou pilou,
čerpadlem a dalším vybavením. Toho
není nikdy dost, a tak bychom rádi
získali například kalové čerpadlo,
o které jsme loni při pomoci na povodních na Liberecku přišli.
Mohu říct, že jsme možná nejlépe
technicky vybavená hasičská jednotka
kategorie 5 v republice.

Už jsem zmínil, že bychom potřebovali
novou, větší hasičárnu, kde by byl jak
dostatek prostoru pro techniku a její
údržbu, tak klubovna pro setkávání
členů a práci s mládeží. Novou hasičárnu bych tedy viděl opravdu rád.

Nemáte tendence zařadit se tedy
do kategorie vyšší?

Videokonference s Fromontem se
tentokrát nesla v duchu tance. Naši
žáci dostali příležitost zatančit si
francouzský tradiční tanec Carcassine. Díky tomuto zážitkovému způsobu
učení se děti dozvěděly mnohem více
o zvycích této kouzelné země, než
z učebnic zeměpisu.

Vyšší kategorie mají samozřejmě vyšší
podporu, ale musejí mít odpovídající vybavení a musejí být dostatečně
akceschopné a funkční.
V současné době jsme zažádali o převedení do JPO III, což je velmi zavazující.

SDH je vlastně Váš velký koníček.
Máte ještě nějaké další?
Samozřejmě cítím potřebu se hýbat
a udržovat v kondici. Aktuálně se
věnuji profesní sebeobraně, která
mne nadchla svým vnitřním záběrem,
rozsahem a různorodostí.

Pejsek a kočička
V pátek 2. března jsme se 2. třídou
zavítali do kladenského divadla
Lampion na představení „Pejsek
a kočička“. Návštěvu divadla
jsme uskutečnili společně s Mateřskou školou Tursko a Dolany.
Předlohou pro zpracování divadelní
hry byla dětem známá kniha J. Čapka „Povídání o pejskovi a kočičce“.
Volné a poněkud modernější zpracování pohádky „Jak pejsek s kočičkou
dělali dort“ a „Jak myli podlahu“
se dětem líbilo. Dětem se líbily
i rekvizity, písničky a samozřejmě
také výkony herců, kteří po celou
dobu představení navazovali kontakt
s dětským divákem a to skutečně
zdařile.
Opět se potvrdilo, že návštěva
divadla Lampion je zárukou dobré
kvality.
Zlata Jungová, třídní učitelka

Divadlo u nás ve škole

Má-li člověk „hasičinu“ v srdci, jako se
to stalo mně, je to záležitost doživotní.
Takže myslím, že v tomto směru mám
svou budoucnost jasnou.

Do naší školy v Holubicích přijel
divadelní spolek Kejklíř s představením Můj medvěd Flóra, podle
stejnojmenné knihy od Daisy
Mrázkové. Cílem obou protagonistů - Věry Čížkovské a Luďka
Richtera - bylo v prvé řadě motivovat děti ke čtení a zároveň je seznámit s tvorbou spisovatelky, autorky
mnoha krásných knih pro holky
a kluky, Daisy Mrázkové.
Mávnutím kouzelného proutku se
třída proměnila v jeviště, kde děti
mohly prožít spolu s medvědicí
Flórou spoustu milých zážitků.
Představení bylo motivující nejenom
pro děti, ale i učitele. Krásná ukázka,
jak s minimem rekvizit lze vytvořit
poutavé divadelní představení.

HM

Mgr. Lenka Voříšková, třídní učitelka

A jak vidíte svoji budoucnost u SDH
Kozinec?

Děkuji za rozhovor.		

Videokonference s partnerskou školou ve Fromontu

Několik dětí si zatancovalo hned
během videopřenosu, se zbylými
v brzké budoucnosti natočíme video,
kde již budeme tancovat všichni
a nahrávku pak pošleme do Fromontu.
Doufejme, že nás „oznámkují“ samými
výbornými.
V duchu rytmu se pak ponese i příští
videokonference, kde se budeme navzájem učit anglické písničky.
Gabriela Šollová

Ze školních lavic
Výlet na Budeč
Dne 20. 3. v 8:00 hod. jsme vyrazili
s žáky třídy 4. A na vlastivědnou
vycházku na památné místo Budeč,
kde stojí jedenáct století stará románská
Rotunda sv. Petra a Pavla - nejstarší stojící budova v České republice,
a kde se podle historických záznamů
učil číst a psát svatý Václav, patron
České země.
Den byl jako malovaný… Děti byly dobře
naladěné a plné elánu. Hladký průběh
akce jistila zdravotnice, dohlížitelka
a psovod Petra Vápeníková a klubový
pes Barča. Žáci na úvod vyslechli pár
bezpečnostních pokynů a obdrželi
pracovní listy s mapkou. Ti zvídavější
dorazili s buzolou, a tak si hned mohli
vyzkoušet orientaci v terénu.
V průběhu cesty děti sledovaly typické
rysy polního ekosystému, jehož živočišné zástupce (zajíce obecné) jsme mohli
během cesty do Trněného Újezdu v hojné míře pozorovat. V Trněném Újezdu
nás čekala první zastávka na občerstvení, děti si vybalily svačinky a vyslechly
první otázky vztahující se k rodu Přemyslovců.
Po krátkém odpočinku jsme se vydali
serpentýnami z Trněného Újezdu
do Zákolan. Zde jsme si prohlédli
sochu Antonína Zápotockého, bývalého československého prezidenta (1953
- 1957), skupinka zahájila stoupání
na návrší, na kterém se rotunda nachází.
Zde nás čekal pracovník Sládečkova vlastivědného muzea, Mgr. Lukáš

Krinke. Pan Krinke nám poskytl velmi
poutavý výklad a umožnil návštěvu
interiéru rotundy, obvykle přístupnou
veřejnosti jen výjimečně.
Na závěr jsme si mohli prohlédnout více
než sto let staré varhany, na které nám
Kačka Vrabcová zahrála.
Bez šlapání měchů, které svorně zajistili chlapci, by ovšem vznešený hudební
nástroj nevydal ani hlásku. Přesun zpět
do Zákolan se musel uskutečnit téměř
překotně, protože jsme pro zpestření
trasy měli naplánovanou cestu vlakem.
Dorazili jsme právě v okamžiku, kdy
vláček přijížděl do stanice. Do Otvovic
jsme dorazili podle plánu. V místním
konzumu U Adámků jsme si zakoupili
občerstvení a zahájili stoupání směrem
k Holubicím. V průběhu zpáteční cesty
následovala další zastavení, určená
k opakování vlastivědy. Návrat do
Holubic se uskutečnil po třinácté hodině.
Děti ušly za pět hodin 8,5 km. Počasí
nám přálo, dobrá nálada nechyběla,
všude nás čekalo vlídné přijetí, prostě
den, jak má být. Budeme se těšit
na další vlastivědnou vycházku,
tentokrát směrovanou na Levý Hradec
– kolébku křesťanství a českého státu.
Pochvala byla udělena všem účastníkům výletu za:
• včasný ranní příchod
• disciplínu v průběhu výletu
• prokázané vědomosti
Bc. Petra Sýkorová, třídní učitelka
Děti ze ZŠ na prostranství
před budečským areálem
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Děti ze ZŠ a pes Barča u holubické
rotundy

Základní škola Tursko a Holubice
přijme od školního roku 2012/13:
učitele pro I. stupeň
a
vychovatelku školní družiny.

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

Den otevřených dveří v MŠ
Ve čtvrtek 8. 3. 2012 od 13:00 do 17:00
hodin se konal v MŠ Holubice ,,DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“. Všem rodičům
s dětmi, ale i ostatním členům rodiny
nejen z Holubic, byly zpřístupněny
prostory 3. třídy Včeliček (předškoláků).
Tato třída se nachází v přízemí budovy.
Návštěvníci Dne otevřených dveří
měli příležitost prohlédnout si veškeré
prostory, které má tato třída k dispozici.
Procházeli
prostory
jídelny,
sociálního zařízení, prostory na hudební
a pohybové činnosti, hernou a ložnicí,
kde bylo veškeré vybavení k dispozici
a děti si tak mohly s hračkami pohrát.
Ve výtvarné dílně si měly možnost
vyrobit ,,ozdobný kolíček“, který si pak
odnášely na památku tohoto příjemného dne domů. Naše paní učitelky byly
dětem i rodičům po celou dobu výtvarných činností nápomocny.
Veškeré dotazy týkající se zápisu do
mateřské školy byly ochotně zodpovězeny paní ředitelkou
Bc. Helenou
Váňovou a její zástupkyní Jarmilou
Dalíkovou.
Věříme, že se všem návštěvníkům
- dětem i rodičům na dni otevřených
dveří v MŠ líbilo. Vlastní zápis do MŠ
proběhl ve čtvrtek 22.3.2012. Děti měly
při čekání na samotné podání žádosti
k zápisu v kanceláři ředitelky možnost
opět si pohrát v herně plné hraček.
Všichni, kteří se do školky hlásí, nyní
čekají na výsledky přijímacího řízení,
které by měly být známy 17. dubna.
Kolektiv učitelek z MŠ Holubice
Děti si mohly vyzkoušet i výtvarné činnosti

MASOPUSTNÍ REJ
Naše krásná školička se snaží každoročně dětem připomínat tradice
našich předků. V denních herních
činnostech děti poznávají atmosféru
a zajímavosti lidových zvyků a tradic.
Taktéž tomu bylo i letos v období
masopustního veselí. Místo dětí přišly
do školky Červené karkulky, pekaři
nebo nevěsty…
Ve třídě Rybiček začínaly masopustní
radovánky příchodem dětí v maskách
a přivítáním s oběma učitelkami, které
byly převlečené za vodnici a babku
kořenářku. Ke slavnostní svačince
dostaly děti od našich kuchařek
masopustní zlatavé koblížky, po nich
mlsaly slané dobroty od rodičů.
Po svačince následoval zpěv tradičních lidových písní a soutěže
ve dvojicích: namotávání zavěšeného bonbonu na provázku na vařečku,
běh s pouťovým balónkem uchopeným mezi vařečkami od startu k cíli.
K zábavě přispěla „košťatová“ hra
a hod rybím vajíčkem do rybníčku.
Děti předvedly své povedené masky
a kostýmy. Nechyběla ani návštěva
dětí ze třídy Motýlků a Štěňátek.
Všechny společně ukázaly své
taneční a pohybové umění. Školkou
se rozléhala rytmická, líbivá hudba,
jejíž zvuk roztančil i všechny paní
učitelky ze školky. Slavnostní dopoledne bylo zakončeno vyhlášením „krále“
a „královny“ masopustu a rozdáním
masopustního diplomu, cukrovinek,
balónků, samolepek a velké pochvaly
s potleskem všem zúčastněným

dětem.
Soutěže proběhly i ve třídě Motýlků
pod vlídným vedením paní učitelky
v kostýmu Červené karkulky. Masopustní veselí doplňovalo plazení
po žíněnkách, chůze na dětských
chůdách, hod míčkem na cíl. Neméně
veselá byla „bačkorová“ soutěž
a zábavné hry „včeličky na kytičky“,
„židličkovaná“ a „král sedí na trůně“.
V doprovodu veselých písní se konal
tanec ve dvojicích s balónky umístěnými mezi hlavami soutěžících. I v této
třídě byly dětem odměnami cukrovinky a drobná hračka (sponzorský dar
od rodičů).
Rozpustilá zábava se odehrávala také
ve třídě předškolních dětí – u Štěňátek.
V rámci příprav na masopustní veselí
děti vyráběly rozmanité a pestrobarevné kašírované masky a společně
s paní učitelkou převlečenou za piráta
pekly výborné masopustní koláčky,
na kterých si všechny velmi pochutnaly.
V očekávaný den děti soutěžily v chůzi
přes překážky na chůdách, zúčastnily
se slalomu mezi překážkami s vejcem
na lžíci, soutěžily v tanci, ale také
o nejhezčí masku v kategorii děvčat
a chlapců.
Odměnou pro celou naši školičku
byla spokojenost v dětských tvářích
a smějících se očích, které byly
společně s radostnou náladou
příjemným zakončením povedeného masopustního reje. Průběh akce
je možné shlédnout ve fotogalerii na
www.msholubice.cz. Martina Šídlová
Masopustu si jistě užili i rodiče při přípravě parádních masek

Kulturní dění v obci
...pokračování ze strany 1

K těm nejzdařilejším maskám letos
patřil zmiňovaný Spejbl a Hurvínek
i s doprovodem včetně psa Žeryka,
dvě populární krávy – fialová Milka
a červená „Veselá“, ze zahraničních
hostů jmenujme delegaci z Mexika
i s reprezentativním kvetoucím kaktusem, nechyběl ani otec Fura z francouzské pevnosti Boyard, velmi to „seklo“
elegantnímu pirátskému kapitánovi
s opičkou a dámským doprovodem
v růžovém - opičku měl zpočátku pouze
kolem krku, jak to dopadlo později,
kdo ví…
Zdravotní službu na sále zajišťoval
početný zdravotnický personál, jehož
kvalifikace však zůstává otázkou.
O pořádek a bezpečnost se staralo
několik příslušníků armádních zvláštních jednotek a dokonce jeden
plukovník
prvorepublikové
justiční
stráže i s opravdovou šavlí. Takže není
divu, že vše probíhalo bez jakýchkoliv
problémů.
Třešinkou na dortu dobré zábavy byla
tradiční tombola, v níž nechyběly krásné
aranžované květiny, malířské sady
(pro malování pokojů, nikoli obrazů –
i když, možná by to také šlo…), nějaké
ty lahvinky, slané, sladké či zavařované mlsoty nebo třeba i pytel brambor.
Ke kurióznějším cenám patřila třeba
sleva na seskok padákem. Pochlubí se
nám výherce se svým zážitkem?
Všichni se dobře bavili od začátku až
do konce, který nastal pro mnohé až
dlouho po půlnoci. Šibřinky se prostě
letos opět vydařily. Nezbývá než se
zeptat – nepřidáte se napřesrok i Vy?
Skrýval se pod maskou Fantomase Jean
Marais a nebo někdo jiný ...

Noc s Andersenem
30. 3. 2012 se na místním obecním
úřadu svítilo až do pozdních nočních
hodin, budova se otřásala v základech
řáděním přibližně 40 dětí, které
byly neustále v pohybu a nedaly se
přesně spočítat… Účast byla oproti
loňskému roku téměř dvojnásobná.
Letos dorazila i dítka školkou povinná,
setkaly se zde děti tříleté i náctileté…
Každé si našlo to své a vzájemně se
všechny respektovaly.
Netradiční večer zahájila paní starostka, přivítala děti i jejich doprovod

a seznámila je s průběhem páteční
Noci s Andersenem. Program byl
vskutku bohatý, první aktivita byla
tvůrčí, děti měly za úkol vyrobit
svícen, k dispozici měly barevné
papíry, modelínu, vodovky, tempery,
pastelky, nůžky a lepidlo, dílka vznikla
opravdu nápaditá. Další činností bylo
losování profesí a zvířátek z klobouku
paní starostky. Děti se u předvádění
a hádání dobře bavily.
Následovalo
překvapení
večera,
návštěva španělského barmana, jenž
na místě vytvořil 4 míchané koktejly,
které stylově ozdobil. Každé dítko
dostalo tácek s ovocem a párátkem na
přípravu ozdoby na svůj koktejl, který
mu připravil zmiňovaný host.
Když poháry ukázaly své dno, přišla
na řadu barmanská show. Menší
i větší účastníci zaujatě sledovali
každý barmanův pohyb, šikovnýma
rukama se proplétaly 2 šejkry a „láhev
Malibu“ (pro jistotu dřevěná), vše
neuvěřitelnou rychlostí. Po vystoupení profesionála přišly na řadu dětské
ručky, které chtěly vyzkoušet barmanské triky, tak proč nevyužít přítomnosti
nejpovolanějšího?
Následovala diskotéka, aby se
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přítomným rošťákům dobře usínalo.
V mezičase se pomalu připravovaly spacáky a karimatky. Když
se čas nachýlil a dětskou energii
odčerpal tanec, zapálily se svíčky v
dětmi vyrobených svícnech, všichni
zalezli do svých provizorních pelíšků
a pozorně naslouchali četbě pohádek,
které skýtá holubická knihovna. Když
se zavřelo i to poslední zvídavé očko
malého posluchače, mohly zamhouřit
oka i organizátorky večera se hřejivým
pocitem, že si děti večer náramně užily
a zpestřily si tak závěr školního týdne.
Zbývá ještě podotknout, že o ob-

Děti se u předvádění a hádání
dobře bavily
A toto jsou výsledky jejich tvoření

čerstvení bylo vzorně postaráno,
pitný režim zajišťoval bar v zasedací
místnosti, kuchyňský koutek postupně
vydával své lahodné zásoby v podobě
domácích buchet, koblížků, různých
sladkostí, párků v rohlíku…
Děkujeme OÚ Holubice za nevšední
program pro děti, jmenovitě paní
starostce – Evě Ježkové, paní knihovnici – Věře Bittnerové, přítomným
učitelkám a všem ostatním, kteří se
na akci podíleli!
AJ
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Kavárnička dříve narozených
Na březnové Kavárničce jsme uvítaly
(byly přítomné pouze ženy) hned dva
hosty.
Tím prvním hostem byla cestovatelka paní Alena Fohlová, která nám
přišla povyprávět o svém loňském
2měsíčním
putování
s
přáteli
po Novém Zélandu. O přírodních
krásách ostrova, o životě místních
obyvatel tak, jak je měla možnost
poznat. Bylo to velmi zajímavé vyprávění doplněné promítáním četných
fotografií.
Dalším hostem odpoledne byla paní
Jana Ledvinková, specialistka v oblasti
péče o pleť a vizážistiky.
Na přání seniorek se věnovala
ve svém vystoupení především tomu,
jak pečovat o stárnoucí pleť a jaké
k tomu používat přípravky. V závěru
své prezentace na jedné z našich
seniorek názorně předvedla, jak je
možné (i ve stáří) dbát o svůj vzhled.
S pestrým programem na měsíc duben
byly v závěru odpoledne seniorky
seznámeny a pozvány k účasti.
Eva Šárová

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 starat o to, abychom tancem třeba i ztratily pár kil navíc
Drobné občerstvení zajištěno

Pozvánka

Kavárnička dříve narozených
26. 4. 2012 od 15:00 hod. na OÚ Holubice
Další Kavárnička dříve narozených - pravidelný pořad připravovaný Klubem
důchodců při Obecním úřadu Holubice-Kozinec - se uskuteční ve čtvrtek 26. dubna
2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti OÚ. Zveme všechny seniory, kteří se rádi
baví, neboť na toto odpoledne bude připraven pestrý program. Na těchto setkáních je
k dispozici občerstvení, které pro účastníky již tradičně připravují naše členky.
Milí senioři, nezůstávejte sami doma, přijďte se pobavit mezi nás!
Rádi mezi sebou uvítáme i další návštěvníky.
Pozvánka na

Holubické čarodějnice 2012
30. 4 2012 od 16:30 hod.
Program:
• zaklínání počasí - u kotlíku všechny čarodějnice
• vytvoření vlastního čarodějného koštěte
• omalovánky - ve stanu s košťaty
• překážková dráha – let na koštěti
• pálení zla (každé z dětí si na papír napíše nebo nakreslí to, čeho se bojí, zmačká do kuličky a hodí čarodějce
do košíku, až čarodějky sesbírají všechny kuličky, vhodí je do ohně)
• hod koštětem na čarodějnici
• pasování malých čarodějek a čarodějů
• vědma (v chýši bude sedět čarodějka – vědma)
• zapálení vatry (cca v 18:00 hod.)
• tanec čarodějnic – šťastný tah (z košíku se vylosují při tanci 3 čísla, která děti obdrží při vstupu)
stánek – občerstvení/čarodějný krámek:
• občerstvení – alko, nealko, slané, sladké (buchty s tématikou čarodějnic)
• drobnosti k zakoupení
• buřty – možnost k zakoupení ve stánku
každé z dětí obdrží zdarma čaj a sušenku
u každé soutěže budou děti obdarovány bonbony
vstup dobrovolný

Vítání občanků / Spolky v obci
Kozinec Stodolas

Výsledky přípravných utkání
TJ Sokol Holubice

Dny se prodlužují, teplota stoupá
a naše šipková sezona 2011/2012 se
blíží ke konci. Rok 2012 nás potkal
v dobré formě. Ze šesti zápasů jsme
5 vyhráli a jen 1 remizovali. Díky tomu
jsme se vyšvihli na druhé místo tabulky,
kde se budeme snažit zůstat až
do konce sezony. Nebude to nic lehkého, protože nám ještě zbývá odehrát
5 zápasů. Poslední 2 odehrané zápasy
dopadly takto:

12. 3. 2012 Holubice – Vinařice 4:3
za Holubice skóroval 2x Fassman,
Levinský, Šindelář
15. 3. 2012 Holubice – Suchdol 3:6
za Holubice skóroval 2x Prilepski,
Vaigl
17. 3. 2012 Holubice – Nebušice 3:3
za Holubice skóroval Prilepski,
Helebrant, Volf

Porkys Dřetovice B – Kozinec Stodolas 6:12 (16:27)
V podzimním domácím zápase jsme
s Porkys B smolně prohráli 8:10
a stálo nás to udržení se ve špici tabulky.
Nyní se ještě hrálo od 15:00, což nám
znemožňovalo jet v plné sestavě. Tento
drobný handicap ovšem na našem
výkonu nebyl vůbec znát. Sice jsme
zpočátku prohrávali 2:4, ale po dalších
průběžných výsledcích 6:4, 9:5, jsme
nakonec vyhráli 12:6, kdy zejména
ve čtyřhrách jsme soupeře hrou
překvapili, a po dobrém výkonu jsme
oplatili domácí prohru.
Kozinec Stodolas – Ubelli DC Koleč
10:8 (26:17)
Zápas proti poslednímu celku tabulky
jsme pojali trochu rekreačně. Základní
sestava byla značně pozměněna a zahráli si i členové z „lavičky“.
Po klidném vedení 5:1 jsme trochu
polevili a po našich špatně zahraných
čtyřhrách soupeř srovnal na 5:5.
Po prostřídání, nasazení tradiční
základní sestavy, jsme v řadě pětkrát
vyhráli. Průběžným vedením 10:5
jsme se uklidnili a nechali zahajující čtyřku. Soupeř už stačil pouze
zkorigovat stav na konečných 10:8.
Nyní (15. 4. 2012) nás čeká těžký
zápas na půdě týmu Lišáci Lišany,
kteří vedou tabulku pouze s jednou
prohrou, kterou jsme jim uštědřili my.
Soupeř se na nás jistě dobře připraví
a nebude lehké domácí vítězství
potvrdit. Držte palce.
Tabulka po 15 odehraných kolech:
1. Lišáci Lišany 15/42
2. Kozinec Stodolas 15/35
3. Sport Team Nové Strašecí 14/34
4. Statenice DC 15/28
5. Porkys Dřetovice B 15/27
Luboš Růna
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občerstvení. Kromě jiného pro Vás
budou připraveny výtečné klobásky z
naší udírny.
14. 4. 2012 od 16:30 hod.
Velké Přílepy – Holubice
Připojte se k nám a povzbuďte nás
v tradičním derby! Na hřišti ve
Velkých Přílepech se pokusíme oplatit
domácím porážku z podzimního kola.
21. 4. - 17:00 hod. Holubice -Třebotov
28. 4. - 17:00 hod. Lety B – Holubice
5. 5. - 17:00 hod. Holubice – Kazín
Dorost
vždy od 10:15 hod.

Zveme Vás na mistrovská
utkání TJ Sokol Holubice

7. 4. Kazín – Holubice
14. 4. 2012 Roztoky - Holubice
21. 4. 2012 Holubice – Černošice
28. 4. 2012 Průhonice – Holubice
5. 5. 2012 Holubice - Štěchovice

Tým A

Žáci
vždy od 10:00 hod.

7. 4. 2012 od 16:30 hod.
Holubice – Zbuzany
Srdečně Vás zveme na první domácí
zápas jarní sezóny našeho okresního přeboru! Můžete se těšit nejen
na fotbal, ale také na chutné

8. 4. 2012 Rudná – Holubice
15. 4. 2012 Holubice – Lety
22. 4. 2012 Tursko – Holubice
29. 4. 2012 Holubice – Dobřichovice
6. 5. 2012 Roztoky - Holubice
p. Mareš

Pozvánka na

Vítání občánků
21. 4. 2012 od 14:00 hod. a 14:30 hod.
v budově OÚ Holubice

Rodiče a rodinní příslušníci vítaných dětí se zapíší do
kroniky obce a zároveň dostanou dárky pro své děti.
Celé Vítání občánků bude fotografováno a rodiče obdrží
fotky na památku.
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Kronika vypráví

Tajemství holubické rotundy
Podívejme se zpět časem, jaké zajímavosti se děly v obci Holubice v historii dávno minulé.
Co v sobě ukrývala rotunda v Holubicích?
„Když po poslední opravě r. 1865, jež konala se v chrámu Páně, opukový
starý oltářní stůl byl stržen, nalezena v něm pečeť biskupa Pelhříma v bílém
vosku vytlačená, jakož i olověná skřínka se sv. ostatky, což bylo do čes. muzea posláno. Z pečeti té jde najevo, že tehdy oltář holubického chrámu Páně
r. 1224-1225 biskupem Pelhřímem znovu vysvěcen byl, bezpochyby po oné
značné správě v době přechodní předsevzaté.
Chrám holubický býval
chrámem farním a byl
zde farářem r. 1392
kněz Jan, který r. 1307
s povolením patrona
Václava z Radče, kanovníka pražského a děkana u sv. Apolináře, faru
holubickou za faru u sv.
Jakoba blíže Hory Kutné vyměnil, odkud farář
Petr do Holubic odešel.
Později dostaly se Holubice v držení staroměstským pražanům, jimž r.
1547 Ferdinandem I.
sňaty a r. 1548 uloženy
do zemských desk Floriánu Grispeku za 1088
kop grošů co zboží světské.
Doplnil Karel Pokorný,
nově vysvěcený kněz a
rodák holubický dle časopisu „Methoda“.
V Holubicích dne 2. září
Zpracovala AJ
1890.“		

Fotografie kroniky, na které jsou zachyceny momentky z tehdejšího života v naší obci

Komerční inzerce
v Roztokách u Prahy

Vzdělávací centrum
LETNÍ TÁBORY V LEXIKU 2012
Sleva 10% do konce dubna
NOVINÁŘSKÝ TÁBOR
- staňte se na týden novinářem

S.O.S. TÁBOR S ANGLIČTINOU
- jak řešit krizové situace doma i v cizině
27. 8. - 31. 8. 2012
Po - Pá 7:45/9:00 - 17:00, pro děti 6 - 14 let
cena 3650,- Kč

Výzva - řemeslníci
Rádi bychom touto cestou oslovili
vás, řemeslníky, a firmy různého
zaměření.
Na obecním úřadě se množí
požadavky a otázky, kde najít kvalitního řemeslníka.
Pokud byste se chtěli prezentovat
na stránkách obce www.holubicekozinec.cz a získat tím další příležitosti
pro vaše podnikání v této lokalitě, tak
prosím kontaktujte paní Vymerovou,
tel.: 315 786 086, mob.: 605 149
28 nebo e-mail: nada.vymerova@
holubicekozinec.cz.
Pokud máte zájem o plošnou inzerci
ve zpravodaji Naše noviny Holubice-Kozinec,
kontaktujte
prosím
paní Urbanovou, tel.: 777 25 97 52;
e-mail:
redakce@holubicekozinec.cz.

www.lexik.cz

27. 8. - 31. 8. 2012
Po - Pá 7:45/9:00 - 17:00, pro děti 9 - 15 let
cena 3850,- Kč

www.lexik.cz

Lidická 2240 (naproti Tescu)
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tel.: 739 035 000
e-mail: info@lexik.cz

POČÍTAČOVÝ TÁBOR
- zábavné vzdělávání s počítačem
27. 8. - 31. 8. 2012
Po - Pá 7:45/9:00 - 14:00, od deseti let
cena 3850,- Kč
ROZJEZD PŘED ŠKOLOU
- zábavné opakování a příprava na školu
27. 8. - 31. 8. 2012
Po - Pá 7:45/9:00 - 14:00, pro děti 9 - 14 let
cena 3650,- Kč

Řádková inzerce
Hledáme nový domov pro našeho pětiletého zrzavého kocoura,
kastrovaného.
Je velice čistotný, neničí nábytek, má vlastní škrabátko. Hodí se spíše ke starším
lidem nebo do rodiny s dospělými dětmi. Přes den se rád toulá po venku, večer
leží na židli uvnitř, rád se mazlí nebo spí.
Máme už dvě děti a bohužel se mu
nestíháme věnovat.
Je nám to líto, je moc hodný.
Nemusí mít výběh, stačí i balkon.
Ke kocourkovi dostanete vše, co
potřebuje.
Můžeme se dohodnout i na finanční
výpomoci, co se týká jídla.
Kontakt: 773 127 456

Ceník plošné inzerce
(bez DPH)

1/1(celostrana)/ 1/2 (polovina strany)/
1 měsíc
1 měsíc

Barevně - poslední strana

3.000,- Kč

1.500,- Kč

Zpravodaj Naše noviny vydává obec Holubice - Kozinec a redakční tým: Andrea Jůnová (AJ), Alena Plachá (AP), Hana Marešová (HM), Eva Ježková (EJ), Naďa
Vymerová (NV), 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. 4. 2012. ● Další číslo vychází: 2. týden
v květnu. ● Tel.: 315 786 086, e-mail: redakce@holubicekozinec.cz, www.holubicekozinec.cz.

