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Čtyři nově pasované čarodějky I. stupně

		

Nejvyšší představené cechu čarodějnického

Čarodějnice aneb Filipojakubská noc
Den se sešel s týdnem a týden s měsícem. Venku se výrazně oteplilo, jaro nabralo plnou
sílu a v našich obcích bylo opět co slavit. Posledního dubna - 30. 4. 2012 v cca 16:30
se na plácku za „hasičárnou“ začalo rojit veliké nepřeberné množství divotvorných postaviček. Čarodějky a čarodějové všeho věku. Podle oblečení patrné, že byli i z různých
čarodějných škol a kultur. Nejsem sice odborník na čarodějnictví, ale z toho, jak byla která
oblečená, respektive který oblečený, jsem si dovolil tipovat. Byli zde zástupci západní školy
z Bradavic, kde převládá móda vysokých, špičatých klobouků.
... pokračování na straně 9
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Zastupitelstvo obce
Starostka:
Eva Ježková
Místostarosta: Petr Satrapa
Členové zastupitelstva:
Ing. Jan Miller, Markéta Pilecká, Ing.
Daniel Dubský, Ondřej Šrámek, Věra
Bittnerová, Markéta Šedivá, Jaroslav
Doubek
Další veřejné zasedání zastupitelstva
se uskuteční 29. 5. 2012 od 18:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ.
Další vydání Našich novin najdete
ve schránce 14. - 15. 6. 2012.

Blahopřejeme jubilantům
V dubnu oslavili narozeniny:
Fassmannová Helena, 60 let
Fialová Helena, 60 let
Kroupová Věra, 65 let
Slabá Jiřina, 85 let
Vocílková Ilona, 81 let

Vesnice roku 2012
Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že
se letos naše obec zúčastní soutěže
Vesnice roku 2012. Jde již o osmnáctý
ročník této soutěže v Programu obnovy
venkova.
Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti
na rozvoji svého domova, zveřejnit
rozmanitost a pestrost uskutečňování
programů obnovy vesnic a upozornit
širokou veřejnost na význam venkova,
ale také snaha vyzdvihnout aktivity
obcí, jejich představitelů a občanů, kteří
se snaží nejen zvelebovat svůj domov,
ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se
do společenského života v obci.
Přihlášky se podávají do 30. dubna
2012, v květnu a červnu budou všechny
přihlášené obce hodnoceny v rámci

Informace z obce
Dne 24. 4. 2012 se uskutečnilo veřejné zasedání obecního zastupitelstva.

Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Dodatek č. 1 k Dohodě o převzetí dluhu ze dne 31. 3. 2012 se spol. Highest
Investment, a.s..
2. Vyhodnocení došlých obálek na dodavatele ,,víceúčelového hřiště“ v k. ú.
Holubice. Byly doručeny tyto nabídky v tomto pořadí:
• NOVOTECH, s. r. o. ve výši 555.426,- Kč
• LINHART, s. r. o. ve výši 501.637,- Kč
• ASM s. r. o. ve výši 533.178,- Kč
Zastupitelstvo obce jako nejvýhodnější nabídku vybralo firmu LINHART, s. r. o.
Ostatní firmy budou písemně vyrozuměny o výsledku hodnocení nabídek.
3. Podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2012 v Programu obnovy venkova.
4. Změny v rozpočtu obce Holubice č. 1/2012 na základě doporučení finančního
výboru. Rozpočtové příjmy:
• Paragraf 0000 pol. 4122 + 46.094,- Kč (dotace zvony)
• Paragraf 0000 pol. 4213 + 178.389,- Kč (dotace místní rozhlas)
• Paragraf 1039 pol. 2111 + 6.550,- Kč (těžba dřeva)
Rozpočtové výdaje:
• Paragraf 2219 pol. 5169 - 53.520,- Kč (GP chodníky)
• Paragraf 3314 pol. 5136 - 1.300,- Kč (předplatné Květy)
• Paragraf 3631 pol. 6121 - 88.186,- Kč (vícepráce VO)
• Paragraf 6171 pol. 5138 - 52.227,- Kč (nákup publikace)

krajských kol, v letních měsících proběhnou krajské slavnosti a na počátku
září proběhne hodnocení celostátního kola. Můžeme získat jednu
z pěti barevných stuh – ta „nej“ je
zlatá, následuje modrá, bílá, zelená
a oranžová.
Více si o této soutěži můžete přečíst na
www.vesniceroku.cz.
Obec do soutěže připravila speciální
textový materiál, který ji charakterizuje
doslova po všech stránkách, samozřejmě s vyzdvihnutím všeho dobrého,
čeho se obci za poslední roky podařilo
dosáhnout. Tento materiál je doprovázen fotografiemi ze života obce.
Dobrovolnou (nepovinnou) součástí
soutěže Vesnice roku je soutěž Zlatá
cihla, v níž jsou oceňovány příkladné
stavby, realizované v duchu Programu
obnovy venkova, které si zaslouží, aby

byly zveřejněny. Do této části soutěže
jsme přihlásili naši zrekonstruovanou
základní školu.
V nejbližších dvou měsících tak
můžeme očekávat návštěvu hodnotitelské komise. Doufejme, že bude s tím, co
u nás uvidí, spokojená a podaří se nám
zabodovat. Kdybychom byli v Hošticích
u Volyně, fasovaly by se na obecním
úřadu kbelíky s vápnem, abyste si mohli
vylepšit svá stavení. Možná bychom
i uspořádali nějaké speciální vítání
chlebem a solí. Inu - kbelíky se u nás
opravdu, ale opravdu fasovat nebudou,
slané vítání taky nebude. Bude stačit,
když budeme ohleduplní k sobě i svému
okolí a budeme si naši obec udržovat
v čistotě a pořádku, což stejně průběžně
děláme. Soutěž – nesoutěž.
Tak si všichni držme palce! :-)
HM

Rozhovor měsíce
(středa, sobota a neděle), povolené
míry jednotlivých ryb, počty ryb, které je
možné ulovit za den (u nás 1 kus) apod.
Na zadní stranu povolenky zapisujete všechny své úlovky a povolenku
pak na konci sezóny zase odevzdáte,
abychom mohli spočítat, kolik a jakých
ryb se vylovilo a jak je tedy pro příští rok
doplnit.

Pan Kittel s úlovkem

Rozhovor s panem Kittelem
Dnes vám přinášíme rozhovor
s člověkem spjatým spíše s tichem
než se slovy, s vodní hladinou a
s němou rybí tváří. Už jste uhádli?
Ano, tentokrát jsme si popovídali se
starostou místních rybářů, panem
Janem Kittelem. Jak sám říká,
přesnější je pro něj prosté označení
- porybný.
Na úvod našeho rozhovoru jsem se
nemohla zeptat jinak než: „Berou?“
Braly by. Kdyby už u nás začala
rybářská sezóna. Před jejím zahájením
nás ještě čeká brigáda u rybníka, jarní
doplnění rybníka o 3 metráky ryb a pak
zhruba po 14 dnech sezónu zahájíme.
(Pozn. redakce: Ve chvíli, kdy držíte
květnové vydání v rukou, již v Holubicích rybářská sezóna začala.)
Centrem holubických rybářů je rybník poblíž fotbalového hřiště. Copak
se v něm dá ulovit?
Ano, je to v podstatě jediné místo,
kde se u nás může rybařit. Rybníček
na Kozinci se v tomhle nepočítá, i když
v něm občas asi nějaká ryba plave.
Na holubickém rybníku máme vysazeny
hlavně kapry, amury, líny, candáty, ale
objeví se třeba i štika. Ročně doplňujeme celkem 6 až 7 metráků ryb.
Když bych chtěla rybaření vyzkoušet, co musím umět, vědět nebo
pro to udělat?
Zarybařit si u nás může každý, kdo
má chuť a nějaké to rybářské náčiní.
Všechna pravidla, která musí každý
rybář u nás dodržovat, jsou uvedena
na povolence, kterou si musíte u mne
jako u porybného zakoupit. Jsou tam
uvedeny dny, kdy je možné rybařit

Kolik stojí taková povolenka?
Pro děti stojí na celou holubickou
sezónu 300,- Kč, pro dospělé 700,- Kč.
Je možné zařídit si povolenku krátkodobou, třeba jen na víkend, když vám
přijede nějaká návštěva.
Stačí se přijít domluvit – dům porybného je samozřejmě blízko u rybníka,
v zatáčce u silnice a je na vratech
označen motivem ryb. Za všechny
peníze, které se vyberou na povolenkách, se pak dokupují ryby a krmení.
Jinak si samozřejmě rybáři kupují
povolenky pro jiné regiony nebo pro
celou republiku. Takže k nám pak může
přijet i někdo „cizí“. Stejně tak třeba
i já jezdím na Slatinu nebo na jedno
oblíbené místo kousek za Kralupy.
Čili je to tak, že každý, kdo si u Vás
zakoupí povolenku, je vlastně jakoby členem holubického rybářského
spolku?
Není to úplně spolek v tom pravém
slova smyslu. My se prostě scházíme u
rybníka při chytání, občas organizujeme
brigády, sběr železa, ale jinak nepořádáme žádné větší akce.
Dříve jsme zkoušeli dělat rybářské
závody, ale nebyl o ně dostatečný
zájem. Ani rybářský ples jsme nikdy
nepořádali. Počet těch, kteří si v určitém
roce koupí povolenku, trochu kolísá, ale
běžně je nás kolem třiceti až čtyřiceti.
A jak je to s dětmi? Kolik tady máme
mladých rybářů?
Řekl bych asi osm. Většina jich chodí
lovit s tatínky nebo dědečky, ale jsou
tu i takoví, kteří chodí na ryby sami.
Musím říct, že jsou to šikulové, dodržují
všechna pravidla a nikdy s nimi nebyl
problém.
Nejmladší z nich chodí asi tak do 1. třídy.
I obě moje dcery odmalička rybařily,
dnes je jim 15 a 20 let, hlavně ta starší
už má, pravda, jiné zájmy...
Rybařina ale určitě není jen zábava
pro kluky.
Jak jste se dostal k rybaření? Kdo
Vás učil?
Rybařím už od dvou let a začínal jsem
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(podobně jako mnoho jiných dětí)
s mým tatínkem. Táta dělal porybného
přede mnou, já to po něm před 26 lety
převzal a nějak už mi to zůstalo.
Co všechno dělá takový porybný?
Laik by řekl, že chytá pytláky…
Tady jsme na malé vesnici, tady až tak
pytláci nejsou. I když – když jsem byl
malý, tak jsem za zády tatínkovi chodil
pytlačit tak nějak ze sportu – to jsme
chodili s kamarády na okouny.
Jako porybný kromě prodeje povolenek
samozřejmě hlídám dodržování pravidel
rybolovu, dávám rybám krmení, starám
se o úklid kolem rybníka – a že tam
někdy bývá pěkný nepořádek…
Jak je to vlastně s naším rybníkem?
Vytéká z něj potok – ale jak se rybník
plní?
Nad rybníkem jsou v kopci prameny,
takže rybník plní pramenitá voda, která
se do něj slévá. Mimochodem rybník
je tu už hodně dlouho, možná pan
Sedlář – bývalý kronikář by věděl, od
kdy.
Občas se každý rybník musí vyčistit,
vybagrovat - naposledy se to u nás
dělalo v roce 1998. Až zase dozraje
potřeba ho vyčistit, nebude to bohužel
levná záležitost.
A tady je asi prostor pro spolupráci
s obecním úřadem.
Ano, rybník je obecní. Tudíž až bude
nutné jej vyčistit, bude třeba najít
na to nějaké dotace a prostor v obecním
rozpočtu. Zatím to ale není na pořadu
dne.
Nepořádáte třeba nějaké hromadnější rybářské výjezdy či zájezdy?
Občas se samozřejmě domluvíme
a někam vyrazíme ve větším počtu, ale
nějaké „organizované zájezdy“ nepořádáme. Jezdíme takhle třeba do Týna
nad Vltavou.
Na co chytáte? Máte nějaký tajný recept?
Ale kdepak, mám jen speciální kleště
na kuličky z rohlíku nebo housky. Ono to
často není jen o návnadě, ale o vystižení té správné chvíle co do počasí, tlaku
vody, denní době atd.
Jaký je Váš nejcennější úlovek?
Chytil jsem třeba 12kg kapra, skoro
metrového amura a štiku kolem 6 kg.
Kdo kdy rybařil, tak ví, jakou má člověk
...pokračování na straně 4
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radost z každé větší ryby, se kterou se
tahá třeba půl hodiny. A každému se
občas také nějaká ta ryba utrhne…
Kolik času Vám při zaměstnání zbývá
na ryby?
Jsem zedník a momentálně jsem
u firmy Konstruktiva dost vytížen.
Dříve to bývalo s časem lepší. Ale i
tak si zachytám o víkendech, to jsem
u rybníka třeba od 4 hodin od rána až
do oběda…
Chodí s Vámi na ryby Váš pes?
Kdepak, je to lovec a ten by si zachytal
taky – místní kačeny…

Stavební informace z obce
Vážení spoluobčané, je mou milou
povinností informovat vás jaké
nastaly drobné změny a co nás
během těchto pár teplých měsíců
v naší obci čeká.
Od 2. května oživila kolektiv zaměstnanců obecního úřadu žena - paní
Romana Petřinová, která nahradila
odstupujícího Martina Štěrbu. Jsem
přesvědčena o tom, že ženská ruka
je již v tak rozsáhlé zeleni na veřejném
prostranství potřebná. Nutno dodat,
že paní Petřinová nemá obavy
z mužských prací (např. z úklidu
sněhu,…atd.).
V současné době jsme zahájili přípravu
na zateplení a fasádu budovy obecního
úřadu. Aby náklady byly co nejmenší,
rozhodli jsme se tyto práce realizovat převážně v rámci pracovní doby
našich zaměstnanců. Pravda, akce
bude časově náročná a zdlouhavá, ale
finanční úspory značně viditelné.
Informace pro ty, kteří odkládali

Vítání občánků
V sobotu 21. 4. se v zasedací místnosti obecního úřadu uskutečnila malá
slavnost - Vítání občánků.
V první skupině jsme přivítali Honzíka
Mikudima, Kačenku Vocílkovou, Kristýnku Štráhlovou, Karolínku Soukupovou,
Markétku Valentovou, Nelinku Zelendovou, Verunku Krátkou, Tadeáše Herbsta,
Honzíka Lhotského, Aničku Valientovou
a poslední v této skupině - Kamilku
Kněžourkovou.
Ve druhé skupině jsme přivítali Elišku
Bukvajovou, Adámka Dittricha, Martínka
Bareše, Jakoubka Ryšánka, Štěpánka

Máte rád ryby jen na udici, nebo
i na talíři? Spousta rybářů ryby nejí…
Tak mezi ty nepatřím. Ryby jím a docela
rád. K mým nejtradičnějším receptům
patří vše možné „na kmínu“ nebo
„po mlynářsku“ – obalené v mouce.
Vynikající jsou samozřejmě ryby
uzené, třeba takový uzený úhoř je
velká pochoutka – ale musí se to umět.
Když mám ryb víc, než sám sním, rád
je připravím pro kamarády. S jedním
z nich občas jezdíme na cejny. Ti mají
sice hodně kostí, ale když se naloží
do salátu, tak ocet kostičky úplně rozloží
a je to pak výborné jídlo.
A co třeba vánoční večeře – ulovíte
si ji sám?
papírový sběr na schodiště před rampou
OÚ, kde jsou v současné době
namontována posuvná vrata a prostor
pro odkládání sběru byl zakryt, můžete
sběr odkládat před těmito vraty.
Děkujeme za pochopení.
Během následujících měsíců bude
probíhat realizace víceúčelového hřiště v
lokalitě za fotbalovým hřištěm. Obec má
na základě výběrového řízení vybraného dodavatele a samotná realizace
bude zahájena již v tomto měsíci.
Doba ukončení akce - do konce června
tohoto roku. Dotace ve výši 376.335,Kč, kterou obec získala z Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova
2011, pokryje převážnou část sportoviště za podpory vlastních zdrojů obce.
Terénní a okolní úpravy budeme realizovat v rámci organizace dobrovolných
brigád a o termínech vás budeme včas
informovat prostřednictvím NN. Těšíme
se na vaši účast.
V měsíci dubnu bylo schváleno
Středočeským krajem z Fondu životního prostředí a zemědělství 2012
Klevcova, Kryštůvka Adama, Tobiáše
Vavrušu, Toníčka Kudělku, Pavlíka
Cellera, Lucinku Poštovou, Remiho
Dhillona, Jonáška Prokeše a poslední
Marušku Hodanovou.
Přítomné uvítala paní starostka - Eva
Ježková - a tímto slavnostním okamžikem symbolicky přivítala miminka do
společenství obce. Básničky připravily děti z mateřské školy pod vedením
paní učitelky Jarmily Dalíkové. Na
památku na tento den byl pro děti
předán
rodičům
Domovský
list
a drobné dárky.
Přejeme láskyplné a radostné dětství
EJ
a šťastnou budoucnost.

U nás se už v tu dobu neloví, abych si
chytil domácího kapra. Ale na řekách se
kolem Vánoc ještě chytá, takže kdybych
chtěl, mohu si na štědrovečerní stůl
dopřát třeba nějakou štiku.
A na závěr se zeptám na Váš rybářský sen, který byste si přál splnit…
Ještě nikdy jsem nechytal mimo české
vody, tak bych si přál vyzkoušet rybolov
někde v Norsku, Švédsku… To mne
láká. No, třeba na to jednou přijde čas
– někdy v důchodu…
Děkuji Vám za rozhovor a přeji
„Petrův zdar“!
HM

poskytnutí finančního příspěvku ve výši
310.000,- Kč na dostavbu vodovodu II. etapa, řád A.3 (konkrétně se jedná
o prodloužení vodovodu k č. p. 131
a 129 k. ú. Holubice. Stavba bude
zahájena a dokončena během tohoto
roku.
Bohužel se nepodařilo ve spolupráci se
společností ČEZ Distribuce, a.s. zahájit
druhou etapu pokládky nového vedení
kNN do země v lokalitě od hřbitova
směrem ke hřišti, s tím je samozřejmě
spojena výměna nového veřejného
osvětlení.
Investiční komise společnosti uvolnění
finančních prostředků na akci zamítla.
Důvodem je omezení finančních
prostředků na rok 2012. Budiž nám
útěchou, že pro tuto akci je vydané
stavební povolení a obec bude opětovně žádat o zařazení do realizace
v roce 2013.
Jak sami vidíte, letošní rok je opět
rokem náročným a poměrně bohatým
na realizaci větších investic.
Eva Ježková

Očkování psů a koček
Oznamujeme, že 21. 5. 2012
od 16:00 hodin proběhne očkování
psů a koček před budovou OÚ
Holubice. Očkování je pravidelné a
povinně jej musí mít všichni psi.
Na očkování je nutné s sebou vzít
očkovací
průkaz.

Informace z obce
Velmi důležité!
Parkování v obci a opomíjená
pravidla silničního provozu
Vážení majitelé a uživatelé automobilů, první část tohoto upozornění se
týká všech těch z vás, kteří neparkujete na svém vlastním pozemku či na
vyhrazeném parkovacím místě.
Vztahuje se na vás několik povinností
(a týká se to jak Holubího háje, tak
ostatní obce):
1. Pokud užíváte k parkování jakoukoliv plochu, která není ve Vašem
vlastnictví, musíte se domluvit s majitelem pozemku na jeho využití tímto
způsobem.
Pokud jste například spolumajiteli předzahrádky a potřebujete ji pro
sebe upravit na další parkovací místo,
nezapomeňte se na tom domluvit
s ostatními spolumajiteli – a také s
obecním úřadem, aby Vám tuto úpravu
povolil.
2. Pokud jde o majetek obce, čímž jsou
například všechny místní komunikace
včetně silnic v Holubím háji, pak jste
povinni podle vyhlášky obce - OZV
2/2003 hradit každý rok místní poplatek
za parkování na obecních komunikacích ve výši 1.200,- Kč.
3. I když máte uhrazen poplatek obci
za parkování na silnici, nesmíte svým
parkováním nijak omezovat silniční
provoz včetně údržby komunikací
(nejen v zimě, ale také v létě).
4. Stejně tak nesmíte porušovat žádný
ze silničních zákonů a pravidel silničního provozu:
a) O parkování v obytných zónách –
zde je stání dovoleno jen na místech
označených jako parkoviště.
Přiznejte si, že mnoho z vás, kteří máte

Čistý Erz
Milí sousedé,
rád bych touto formou všem poděkoval za úspěšnou akci. Počasí (oproti
předpovědi) vyšlo skvěle. Dorazilo
množství velkých i malých pomocníků.
Podařilo se projít celý les a sesbírat
odpadky.
S pomocí našich dobrovolných hasičů,
kterých přišel velký počet, se podařilo
odvézt nepořádek i z okolí bývalé
vojenské základny v Erzu, což se z
počátku jevilo jako naprosto nemožné.
Celý úklid jsme zvládli nečekaně brzy,

podle Územního plánu a stavebního
povolení nařízeno parkovat na vlastním
pozemku a ten si k tomu přizpůsobit,
parkujete na přilehlé silnici – třeba proto,
že máte automobilů více než parkovacích míst. Pak se na Vás ale vztahuje
jak povinnost platit obci, tak povinnost
parkovat tam, kde dle zákona smíte
a kde nebudete nikoho omezovat.
Jinak Vám samozřejmě hrozí poměrně
tučné pokuty, a to samozřejmě i opakované. Zajímavá by mohla být i situace,
kdy by do Vašeho auta zaparkovaného
na silnici, někdo vrazil autem například
při vyjíždění ze svého parkovacího místa, protože díky Vám neměl
na manévr dostatečný prostor.
Kdo pak bude viníkem nehody?
b) O parkování u křižovatek - Dle § 27
Zastavení a stání odst. (1) písmeno
d) Řidič nesmí zastavit a stát na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než
5 m před hranicí křižovatky a 5 m
za ní; tento zákaz neplatí v obci
na křižovatce tvaru "T" na protější straně
vyúsťující pozemní komunikace.
Zde můžete navíc významně ohrožovat
bezpečnost silničního provozu - pokud
někdo kvůli Vašemu autu nebude mít
patřičný rozhled, může se stát neštěstí,
jehož následky ponesete i Vy.
5. A stejně tak nesmíte omezovat či
poškozovat majetek vlastníka pozemků
přilehlých místu, kde parkujete. To se
může týkat například i poškození plotu
či předzahrádky, kterou při vystupování
z auta pošlapete.
Opomíjená pravidla silničního provozu
Většina HH je obytná zóna a dle Zákonu
o provozu na pozemních komunikacích § 39 Provoz v obytné a pěší zóně
odst. (5).
V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet
takže došlo i na oheň (díky, pane
Kuchaři) a na opékání špekáčků (díky,
paní Ježková). Obci patří velký dík
nejen za podporu akce a občerstvení,
ale také obdiv za organizační schopnosti. Například obří kontejner, který jsme
zcela naplnili, byl sponzorským darem
skládky v Úholičkách, který vyjednala
paní starostka Ježková.
Erz je čistý, pokusme se jej takto udržet,
co nejdéle. Pokud uvidíte někoho, kdo
si z našeho lesa dělá skládku, stačí
zapsat SPZ auta a určitě se najdou
prostředky, jak nepořádníka dohnat k
odpovědnosti.
Jaro je tu, příroda se probouzí, vyrazte
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rychlostí nejvýše 20 km/hod. Přitom
musí dbát zvýšené ohleduplnosti
vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v
případě nutnosti musí zastavit vozidlo.
Pro ostatní silnice, které nejsou
označeny jako obytná zóna (modrá
cedule s panáčky a domečky), v Holubím háji platí rychlost 30 km/hod.
a to bývá také často opomíjeno.
A na závěr musíme připomenout jedno
velmi důležité pravidlo, které už se
několika z vás vymstilo – a to je pravidlo
pravé ruky. Nezapomeňte, že hlavně
v Holubím háji, ale i jinde v obci, kde
není značeno, která silnice je hlavní
a která vedlejší, musíte dávat přednost
vozidlu, které přijíždí zprava – A PLATÍ
TO I PRO CYKLISTY!!
Dost často si někteří lidé myslí, že
třeba ona „štráse“ dolů (či nahoru) po
Holubím háji je hlavní – ale není! Navíc
po ní mnoho z vás jede mnohem rychleji
než 30 km/hod. Ano – je označena
pouze nahoře, ale kdyby se něco
stalo...
Takže pozor – jestliže nedáte přednost,
ať už pojedete jakkoliv rychle, nejen
že Vás to bude hodně stát, ale můžete
někomu způsobit i vážnou újmu
na zdraví se všemi důsledky pro Vás.
V každém případě – tento článek
není jen plácnutím do vody. Doporučujeme vám všem, kteří parkujete
na obecních pozemcích či obecních
komunikacích (samozřejmě v souladu
se zmíněnými zákonnými opatřeními),
abyste neprodleně zaplatili poplatek
za parkování ve výši 1.200,- Kč.
Pověření pracovníci obecního úřadu
ve spolupráci s Policií ČR budou nyní
věnovat parkování v obci zvýšenou
pozornost.
EJ
do čistého Erzu a pokud náhodou
najdete přehlédnutý odpadek, klidně jej
seberte.
Navrhuji, že bychom v budoucnu na toto
úspěšné setkání navázali. Budu vděčný
za další náměty k podobné akci, kde se
budou moci lidé setkávat, aby společně
něco udělali pro naši obec a její okolí
a samozřejmě také, aby se lépe poznali.
Na Vaše nápady se těším osobně při
setkání v Kozinci, nebo na e-mailu:
jbranc@centrum.cz
Díky ještě jednou všem a těšíme se
na příště.
Brančovi z Kozince
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Ze školních lavic

Ruku v ruce
Třídní schůzky nejsou zrovna ideální
příležitostí k seznámení učitele s rodiči
a naopak. Jedním z takových vhodných
míst by ale mohla být setkávání např.
na neutrální půdě divadla.
Divadlo Minor za tímto účelem nabízí
rodičům, dětem a „jejich“ učitelům
shlédnout v rámci projektu „RUKU V
RUCE“ divadelní představení. Žádná
povinná účast na školní akci, ale
dobrovolné oddání se kultuře a pocitu
sounáležitosti v netradičním duchu,
v příjemném a stylovém prostředí
divadla Minor.
V sobotu 31. 3. 2012 se tak společně
vydalo přes dvacet rodičů se svými
dětmi a v doprovodu učitelů na podvečerní představení „Bruncvík a lev“.
Toto humorně laděné vyprávění
o hrdinství a lásce líčí středověký
příběh bájného knížete Bruncvíka
ve zcela novém a svěžím pojetí, než jak
ho známe ze Starých pověstí českých
Aloise Jiráska.
Kníže Bruncvík se rozhodne po
smrti svého otce jít do světa vydobýt
do znaku lva: „Můj otec si dobyl znaku
orla, já pak chci si lva dobýti.“ Prožije
spoustu dobrodružství, zachrání lva
před lítou saní a ten ho poté věrně

Vše ale dobře skončí a lev zaujme
pevnou pozici v českém znaku.
A zázračný Bruncvíkův meč? Ten je
prý hluboko a pevně zazděn v Karlově
mostě do pilíře, na kterém stojí socha
Bruncvíka. Tam odpočívá a objeví se,
až bude v českém království nejhůře.
Tehdy se svatý Václav meče chopí
a v tuhé seči jím nad hlavami zatočí
a zvolá: „Všem nepřátelům země české
hlavy dolů!“
Inscenace získala na 27. ročníku festivalu českého profesionálního loutkového
divadla Skupova Plzeň čtyři ocenění
(za mužský herecký výkon, za hudbu,
za autorsko-dramaturgickou koncepci a
za výpravu).
Více informací naleznete na stránkách
divadla Minor (www.minor.cz).
Scénář: Jan Jirků
Režie a scéna: Jan Jirků
Loutky: Robert Smolík
Hudba: Dalibor Mucha, Tomáš Vychytil
Dramaturgie: Petra Zámečníková
Hrají: Kristýna Pangrácová Franková,
Ilona Semrádová, Filip Jevič
Kapela: Jan Hrovatitsch, Dalibor Mucha,
Tomáš Vychytil
Máte návrh na další společnou akci
„RUKU V RUCE“?
Napište nám! zstursko@seznam.cz
Bc. Petra Sýkorová
Základní škola Tursko a Holubice
přijme od školního roku 2012/13:
vychovatelku školní družiny.
Bližší informace na telefonním čísle:
724 840 861.
Nabídky můžete zasílat též na
e-mail: zs.tursko@seznam.cz.

Řemeslo? Zlaté řemeslo!

Kníže Bruncvík s dvouocasím lvem

následuje, odolá svůdné Africe, kterou
zachrání před hrozným Baziliškem
a získá meč stínající na povel hlavy. Při
návratu do vlasti však zjišťuje, že sedm
let minulo a jeho krásná choť Neoménie
slaví svatbu s jiným…

29. 3. 2012 k nám do ZŠ Holubice
zavítal kytarista Jindřich Kaulfers,
absolvent
Státní
konzervatoře
v Teplicích v oboru klasická kytara.
Pro naše děti si připravil povídání
o starých českých řemeslech prokládané lidovými písněmi. Děti si tak
mohly prostřednictvím písní připomenout řemeslo kovářské, pekařské,
truhlářské, tesařské, krejčovské,
ševcovské a kominické.
Petra Sýkorová

Jezdíme bezpečně –
Den dopravní výchovy
Pomalu nastává jaro a je čas se připravit na čilejší ruch na silnicích. Za tímto
účelem k nám dorazila paní Hana Tupá
ze společnosti BESIP, která ve dnech
13. 4. a 20. 4. 2012 v rámci prevence
proškolila žáky 4. a 5. třídy v bezpečnosti silničního provozu.
V rámci praktického „výcviku“ byli
žáci, bydlící v Holubicích, vyzváni,
aby se vydali 20. 4. do školy v Tursku
na jízdních kolech.
Zájemců bylo zpočátku mnoho, ale
očekávaná nepřízeň počasí, obavy o
nagelované účesy a jiné faktory způsobily, že jsme se na konečné zastávce v
Holubicích sešly nakonec ve skromném
počtu čtyř statečných (ale 9%!): Kristýnka Svojtková, Míša Petřinová a Verča
Holečková a pedagogický doprovod –
třídní učitelka.
Nad poli, zalitými jarním sluncem
se vznášel ranní opar, cesta svižně
ubíhala, a tak jsme za pár minut
bez úhony stanuly před branami ZŠ
Tursko.
V rámci teoretické výuky si děti vyplnily
test (nejvíce bodů nasbírala Nikolka
Zlámalová) a na „dodaných“ jízdních
kolech jsme si prakticky ukázali
povinnou výbavu kola. Po vyhodnocení
testů jsme od BESIP obdrželi vzdělávací materiály, DVD, různé upomínkové
předměty, reflexní pásky a reflexní vesty.
Cestu zpět do Holubic korunoval
úspěch, na kolech jsme dorazily
do Holubic dříve, než ostatní spolužáci
autobusem.
Petra Sýkorová
Jedna ze čtyř statečných

Ze školních lavic
Hurvínek mezi osly, návštěva
divadelního představení
V úterý 3. 4. jsme zavítali se všemi
našimi žáky do pražského Divadla
Spejbla a Hurvínka na představení "Hurvínek mezi osly". Pro mnohé
z našich dětí to byla premiéra, neboť
dosud v nově zrekonstruovaném
divadle ještě nebyly.
Ze školy jsme odjížděli s dostatečným předstihem, abychom nemuseli
spěchat a děti se mohly v klidu nasvačit.
Pak se již pohodlně usadily do prvních
třech řad a s napětím očekávaly
příchod dřevěných "kamarádů".
V předsálí divadla si děti měly možnost
prohlédnout stálou expozici loutek
a zakoupit si i něco pro radost.
Zlata Jungová

Školní soutěž
ve zdravovědě
Poslední den v měsíci březnu se
již tradičně uskutečnilo školní kolo
soutěže v poskytování první pomoci.
Tuto akci nám pomáhají zajistit
členové občanského sdružení Helpík,
které také následně pořádá krajské
soutěže a závěrečné republikové
kolo. Abychom se jich mohli účastnit,
je nutno vyčlenit dvě zdravotní hlídky
a zároveň i náhradníky.
A tak jsme se již od rána účastnili proškolení starších žáků, tedy
žáků čtvrtého a pátého ročníku.
Poté všichni absolvovali test první
pomoci (včetně praktického přivolání
záchranné služby, poskytnutí první
pomoci a resuscitace). Vesměs
všichni pochopili, jak je důležité tyto
základy zvládnout tak, aby v budoucnu mohli někomu pomoci. Proto
také výsledky soutěže byly velice
těsné, lišily se pouze o pár bodíků.
Na konci vyučování byly výsledky
oznámeny a rozdány diplomy.
V krajském kole nás budou reprezentovat páťáci - Zuzka Kačeríková a
Péťa Potluková (s plným počtem
bodů), Vládík Hladík a Filip Tarant,
kteří ač byli nejrychlejší, přece jen
jeden bod ztratili, Verča Holečková
a Kristýnka Svojtková ze třídy čtvrté.
Tím ale nic nekončí, naopak teprve
začíná tvrdá příprava pro krajské
kolo. Tak nám držte palečky.
Jana Martínková

Možná jste si v minulém vydání Našich
novin všimli jedné kuriozity - ve školce
si zařádil počítačový šotek, a tak jste si
mohli přečíst stejný článek O masopustu v mateřské škole jako vloni. Abyste
nebyli ochuzeni o zprostředkované
zážitky z masopustu letošního, přinášíme vám na toto téma článek nový,
aktuální. :-)

Masopustní rejdění aneb Jak
jsme si to ve školce všichni
skvěle užili!
Více než týden se děti připravovaly
na Masopustní rejdění. Dozvěděly se
vše o lidových tradicích, aby věděly,
proč se masopust slaví. Pro inspiraci
viděly lidové masky v knihách. Učily se
básničky a písničky k tématu a vyráběly
výzdobu k masopustu.
V pátek 2. 3. 2012 se většina dětí
nemohla dočkat, kdy už je konečně
rodiče odvedou do školky. Byl to ten
správný den a všichni to moc dobře
věděli. Od brzkého rána zvonil zvonek
u dveří MŠ a přicházely rozzářené děti
v maskách. Některé děti měly masku
již z domova, jiné si svou masku teprve
oblékaly v šatně…. To byla teprve
zábava, pozorovat tu velkou proměnu,
radost a obrovské nadšení.
Sešlo se několik hastrmanů, vodnic,
vodníků,
kominíků
a
kominic,
medvědů, květinářky, kuchaři, zahradnice, myslivec, opravář, kejklíři a šašci,
nevěsta, lékař, pradlenka, kočička,
ovečka a myška. Dále přišlo i několik
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pohádkových postav jako Červená
karkulka, Sněhurky apod. Masek bylo
opravdu hodně, nechyběly nikomu, ani
paní ředitelce a učitelkám. Po snědení
voňavých koblížků plněných marmeládou, které byly ke svačince, se začalo
řádit, zpívat a soutěžit.
Nejdivočejší byla jízda na masopustním divokém vepříkovi. Leckdy to
opravdu bylo o zkrocení neposlušného
a vzpurného vepříka v podobě skákacího míče. Následovalo přenášení
„syrových koblih“ – podstatou bylo
donést do cíle neporušenou koblihu,
ne všem se to ovšem zdařilo. Místo
kulatých koblih, donesli někteří do cíle
placaté palačinky. Zábava byla i při
hledání a tvoření masopustního koláče,
tancování s nafukovacím míčem,
klasické židličkované, házení jitrnic,
nošení koláčů, masopustní překážkové
dráze či skládání puzzle a tak dále.
Vše završila masopustní diskotéka
se zpíváním s hudebními nástroji, ale
hlavně pořádným rejděním a tancováním. Tancovalo se s obrovským
nadšením až do úmoru…
Ti, kdo měli ještě sílu, šli ven a masopustní průvod mezi kozineckými domky mohl
začít. Zábava a nadšení bylo opět velké
a návrat byl až na masopustní oběd.
Velké poděkování patří rodičům
za úžasné nápady a pomoc s výrobou
masek pro své děti.
Kolektiv MŠ Holubice - Kozinec
Kuchař a vodnice při Masopustním
rejdění v MŠ

8

Kulturní dění v obci

Babinec aneb Mužům vstup
zakázán
V pátek 6. dubna se v holubickém kulturním domě konal již tradiční a ženami
z celé obce velmi oblíbený Babinec.
Ne, pánové, slet čarodějnic máme vždy
skutečně až o nějaký týden později...
Od páté hodiny se do sálu začaly
scházet dámy i slečny nejen z naší
obce, ale i z okolí. Brzy se ukázalo,
že asi bude málo chlebíčků, i když se
jich pro jistotu přiobjednávalo o 50 více
jak vloni. Prostě účast byla veliká –
podobně jako u většiny akcí v naší obci
nám stále roste a roste a to je samozřejmě jedině dobře!
Program byl letos nabitý vynikajícími
umělci a umělkyněmi doslova z celého
světa – nechyběl Orient, Amerika,
Švédsko, Řitka či jižní Čechy...
Pro všechny naše „baby“ (když Babinec,
tak baby) byl připraven bohatý kulturní
program. Na úvod se s orientálními
tanci představila taneční škola Rasha
z Kralup. Měli jsme možnost vidět
unikátní arabský svatební tanec
se svícnem na hlavě, na kterém
skutečně hořely svíčky - říká se mu
šamadán. Poté se v rámci této taneční
školy ukázala holubická krev a holky
Marešovy ve složení maminka a dvě
dcery, z nichž jedna má 11 let a druhá
teprve 3 roky, zatančily s křídly Isis.
Všichni si užili především výkonu malé
Anežky, která mnohé nadchla nejen
svými tanečními kreacemi, ale evidentní radostí z tancování, svým úsměvem
a elánem. Pro velký úspěch si pak
Anežka bez jakéhokoliv ostychu dala
ještě sólo. Tanečnice z Kralup pak
převedly ještě temperamentní egyptský
folklórní tanec saidi s holemi a na závěr
pak elegantní tanec s hedvábnými

závoji.
Poté se v Holubicích představila děvčata
z Hoštic. Možná si říkáte, že to z Hoštic
u Volyně měly holky asi docela daleko,
ale ono to bylo „trošku“ jinak. Režisér
Troška s tím tentokrát neměl nic společného – tahle děvčata přijela z Úholiček,
a i když tam stylizace do známého filmu
Slunce, seno, jahody byla, nakonec
jsme v jejich podání viděly parádní
zábavný moderní taneček. Pomyslný
barometr zábavy už v tuto chvíli šplhal
do výšin.
Pak již mohly holubické dámy uvítat
mezi sebou několik vzácných umělkyň
– Helenku Vondráčkovou, Tinu Turner,
Hanku Zagorovou, zpěvačky ze skupiny
ABBA, mezi stoly se nakonec podařilo
projít i prostorově výraznější Věře
Bílé... Jak jsme všechny tyto osobnosti
do Holubic dokázaly dostat? Jednoduše – přijely prostřednictvím populární
a úspěšné skupiny Travesti show
Kočky. Kočky se postaraly opravdu
o skvělou zábavu, bavily se jak ony, tak
dámy v sále, a tak nakonec padl příslib,
že Kočky do Holubic zavítají s delším
samostatným programem. Budeme se
těšit!
Pak nastoupily na parket další dvě kočky
– naše paní starostka Eva Ježková a
Martina Eliášová, aby provedly dámy
v sále speciálním kvízem, který pro ně
připravily. Měl podtitul Takové jsme byly
a jak už možná tušíte, lovilo se v historii
– tedy v osobní historii holubických
slečen a paní. Na plátno se promítaly fotografie z dětství té které dámy
a úkolem ostatních bylo uhádnout,
o koho jde. Kdo poznal jako první,
obdržel speciální „Babí žeton“. Ty dámy,
které nasbíraly žetonů nejvíce, byly
na závěr odměněny hodnotnými
cenami. Kvíz měl obrovský ohlas, dámy

Dámy, které navštívily Babinec, si mohly zatančit nejen s předními hvězdami české
pop-music, ale i s Anni-Fred, bývalou členkou švédské skupiny ABBA

se v zápalu boje překřikovaly, smály
a velmi dobře bavily.
Pomalu jsme se přehouply do večera,
a protože dámy byly opravdu docela
hodně slyšet po okolí, navštívila nás
Policie. Ovšem...nebyla to tak zcela
běžná policie...
Onen mladík v uniformě místo odznaku
a pokutového bločku ukázal přítomným
dámám nakonec něco zcela jiného... Asi
mu bylo v nabitém sále poněkud teplo,
tak si postupně začal odkládat jednotlivé kousky oděvu. No, bylo mu asi
opravdu hodně teplo, protože nakonec
mu zbyla jen čepice na hlavě...:-) Nutno
říct, že figuru měl vypracovanou vskutku
pěkně. :-)
A pak se již zábavy v sále ujal diskžokej
a dámy se mohly vyřádit na parketu až
do brzkých ranních hodin.
Babinec se letos skutečně vydařil, holky
si to - pánové, bez vás - pěkně užily, no
a nezbývá než těšit se na ten příští.
HM

Teprve tříletá Anežka dokázala, že tancovat můžete v jakémkoli věku
Výherkyně kvízu si odnesla nejen zajímavé
ceny, ale i nezapomenutelné vzpomínky

Kulturní dění v obci
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Byli zde absolventi místní pradávné
školy na Budči a Hrazanech, kteří
šli poznat podle volných rouch
a vlasů prostých jakékoliv pokrývky.
K nepřehlédnutí byli i hosté
z dalekých východních sibiřských
krajů, kde absolventi šamanských
učení nosí na hlavách šátky, podle
vzoru Baby Jagy z Mrazíka.
Bylo tam mnoho jiných, ale bojím
se je popisovat, neb jak jsem psal
dříve, moje erudice v tomto oboru
jsou velmi povšechní a nerad
bych někoho urazil a dostal se tak
do potíží.
Mnoho mladých jistě netuší, že
tento svátek je starý jako lidstvo
samo. Pálení čarodějnic dříve
také Filipojakubská noc, u našich
sousedů Germánů Valpuržina noc
nebo u Keltů Beltine, se odehrává
zpravidla v noci z 30. dubna na
1. května. Jedná se o velmi starý
a dodnes živý lidový zvyk a velmi
zvláštní svátek.
Tuto noc se lidé schází u zapálených ohňů a slaví příchod jara.
Na některých místech, zejména
na jihu Čech a Moravy, se
staví májka. Noc z 30. dubna
na 1. května byla pokládána za magickou. Svátek se původně pravděpodobně slavil o úplňku, jenž byl
nejblíže dnu, nacházejícímu se
přesně mezi jarní rovnodenností
a letním slunovratem. Lidé věřili,
že tuto noc se čarodějnice slétají
na čarodějnický sabat a skutečně
je tato noc jedním z největších
pohanských svátků.
Lidé také věřili například v otevírání
různých jeskyní a podzemních slují,
ve kterých se daly nalézt poklady,
podobně jako na Velký pátek (podle
některých pramenů se jedná vlastně
o identický svátek). Hlavním úkolem
tohoto starého lidového svátku byla
hlavně oslava plodnosti, příchodu

nového života a hojnosti.
Naši prapředci by se asi podivili, jak
se dnes tento svátek slaví, ale doba
se vyvíjí a je jen dobře, že staré
obyčeje přežívají a přizpůsobují se
dnešní uspěchané době.
Už jen to, že si lidé najdou čas
na sebe, své děti, kamarády,
sousedy,… je jedině dobře. A tak
tomu bylo i tento večer/noc u nás.
Mladé, mohu-li si dovolit tento výraz,
novicky a novicové čarodějnického
učení, byli pasováni jejich kolegyněmi, které toto řemeslo praktikují
již staletí. Dostali tak nová jména a
pomocná zvířátka. Po té se všichni
zakouzlili.
Pod vedením odborného dozoru
si nově přijatí čarodějníčci vyčarovali svoje první kouzlo - krásné
počasí a musím dodat, že úspěšně.
Po té všichni, kdo čarovali, vhodili do
kotle před kouzelnou chýší magické
koření. Uvařili tak tajemný nápoj.
Sice nevím, k čemu se hodil, ale jak
jsem z povzdálí pozoroval celé dění,
jsem si jist, že to nebylo nic zlého.
V čarodějné chýši se po té zjevila
věštkyně - kartářka. Z karet, z data
narození a kdo ví, z čeho všeho
Vám řekla vše, co bylo, co bude, co
jste chtěli, ale i kolikrát ani nechtěli
vědět. Na naše nejmenší bylo toho
čarování pomalinku až dost a tak
místo kouzlení začali tancovat.
Čarodějnickou diskotéku pro ně
vykouzlil hudební návěs a jeho
kouzelná posádka. Zahrála, co
na rozzářených dětských očkách
viděla. Když byla zapálena hlavní
vatra, začal foukat silný vítr. Prověřil
a potvrdil tak připravenost našich
hasičů, kteří museli preventivně
zkrápět okolí vatry vodou. Spousta
dalších aktivit pro nejmenší a větší,
jako vázání košťat, pečení buřtíků,
dobré pití, milá obsluha, prostě
to vše, co bylo k mání, vykouzlilo
krásnou atmosféru skoro letního
večera. U jednoho ohně se vedle
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Většina návštěvníků pozorovala neplánovaný, ale úspěšný zásah našeho SDH

sebe sešli: děti, dospělí, velké i malé
čarodějnice, starousedlíci, nově
přišedší i náhodní kolemjdoucí.
Spolu s posledními slunečními
paprsky odcházeli poslední mladé
čarodějnice a čarodějníci domů.
Postupně je nahradili ti starší.
Je úplně jedno, kdy byl sněden
poslední buřtík, vypitá poslední
sklenička, kdy vyhasl poslední
plamínek. Důležité je, že bylo moc
hezky a že práce mnoha lidí, bez
kterých by tento svátek nemohl
být oslaven, byla odměněna
rozjásanými dětskými tvářičkami
a spokojeným výrazem všech
zúčastněných.
Velký dík, poděkování a vděčnost
patří organizátorům za oddanou
a bezchybnou přípravu. Podobně
velký dík a poděkování i vám
všem za krásnou atmosféru. Tak
zase příště na nějaké z chystaných akcí v našich obcích.

			

Jakub Urban

Malé čarodějnice na svém prvním startu
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Staročeská pouť
Kdy:

9. 6. 2012 od 12:00 hod.

Kde:

u dětského hřiště v Holubicích

Koncert

Bezpatyboty
19. 5. 2012 od 20:00 hod.
vstup dobrovolný
letní parket Holubice

pouťové atrakce, houpačky, autodráha, skákací hrad,
vodní koule, ...
od 15:00 hod. zahraje dechová kapela Šumavanka vstup 100,- Kč
V souvislosti s touto poutí se připravuje mše na počest vysvěcení zvonů, které
budou znovu umístěny do rotundy.

Zveme Vás na první prázdninovu
tancovačku, kde se
o hudební produkci postará místní
nejznámější bigbeatová skupina

SDH Kozinec srdečně zve všechny dětičky, maminky, tatínky i ostatní

Typ

DĚTSKÝ DEN,

Kdy: 30. 6. 2012 od 20:00 hod.
Kde: letní parket Holubice
Vstupné:
100 Kč

Kavárnička dříve narozených
Poslední dubnový čtvrtek odpoledne se sešly členky holubického klubu
důchodců v docela hojném počtu
- navzdory velice pěknému počasí.
Před začátkem programu si zájemkyně mohly nechat na místě změřit
krevní tlak.
Poté následovalo promítání cestopisných fotografií z různých částí světa
a dalších zajímavých snímků.
Druhou část odpoledne vyplnila
přednáška
výživového
poradce
o správné životosprávě, spojená
s ochutnávkou vegetariánského jídla.
Setkání se poprvé zúčastnila další
seniorka z Holubího háje, byla
srdečně přijata starousedlíky, snad se
jí program líbil. Přijďte i Vy, kdo zatím
váháte, můžete se dozvědět něco
zajímavého a pobavit se v kruhu svých
vrstevnic.
Květnová kavárnička se bude konat
ve čtvrtek 31. 5. 2012 od 15:00 hodin,
na programu je volná zábava.
Podrobnější informace najdete na plakátcích.
Věra Bittnerová

občany (nejen z naší obce) na tradiční

který se bude konat na Kozinci v sobotu 2. 6. 2012
Program:
•
9:00 zahájení (sraz na Kozinci „na dračkách“)
•
kdo nehraje, nevyhraje - sportovní a hravé zápolení pro všechny děti
•
ukázky techniky sborů profesionálních hasičů
•
ukázky techniky sborů dobrovolných hasičů
•
ukázka hašení
•
ukázky techniky záchranné služby
•
ukázka vyprošťování zraněných z havarovaného vozu
•
ukázky techniky obecní policie
•
ukázky vojenské techniky
•
psovod PČR
•
křest nových hasičů
•
malování obrázků
•
mnoho dětských atrakcí
•
večerní zábava pro dospělé (cca od 21:00 hod.)
Celou akci budou moderovat členové SDH Kozinec, v jednání je spousta
překvapení, návštěva slavných osobností, celý den bude hrát reprodukovaná hudba nejen k poslechu, všichni soutěžící budou mít zajištěno občerstvení
a pro dětičky bude k dispozici mnoho atrakcí k vyřádění…
S sebou:
•
sportovní oblečení do každého počasí
•
dobrou náladu a kapsy plné smíchu
Od nás pro vás:
•
zdarma pro děti – občerstvení (pitíčko, špekáčky, apod.)
•
krásné zážitky
•
upomínkové předměty a ocenění pro všechny děti
Tímto zároveň prosíme potencionální sponzory Dětského dne, aby se
obrátili na některého z organizátorů pro případnou domluvu na podmínkách podpory nebo přímo na tel: 603474131.

Jiné aktivity v obci
Dobrovolná sbírka
pro naše děti
Milí sousedé,
chceme vás informovat o výběru
dobrovolných finančních prostředků
k zakoupení dalšího herního prvku
- šplhací soustavy (lanový žebřík,
žebřiny (kov), šplhací lano), který bude
umístěn vedle pískoviště a vahadlové houpačky na hřišti v Holubím háji.
Tento hrací prvek je certifikován dle
ČSN EN 1176. Cena je 16.560,- Kč

„Hodovačka“ v Holubicích
Na velikonoční pondělí holubickým dětem počasí skutečně přálo,
od rána provázelo kroky malých
i větších koledníků jarní slunko.
Bylo možné potkat děvčátka i
chlapce, kteří obcházeli všechna
stavení v okolí za účelem získání
malovaného vajíčka (která se letos
trochu prodražila :o)), perníčku či
nějaké čokoládové figurky. Menší
dítka byla doprovázena tatínky, kteří
mnohdy přišli ve velmi „veselém“
stavu.
Kéž by se „hodovačka“ takto vydařila
i příští rok.			
				 AJ

s DPH bez dopravy a montáže (počítáme
se svépomocí rodičů), dále je potřeba
zajistit pravidelnou údržbu stávajících
herních prvků na hřišti, jedná se o nátěr,
chybějící krytky, šrouby, doplnění písku
apod. a také materiál na samotnou
montáž šplhací soustavy. Celkový
předpokládaný rozpočet je 20.000,- Kč.
Budeme rádi za každý finanční dar.
Kontaktní osoby: Hedvika Dideková,
Petra Kratochvílová
e-mail: hristeholubihaj@seznam.cz
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Bazárek v Holubicích
V sobotu 30. 3. 2012 se v KD v Holubicích konal už tradiční bazárek, k mání
bylo jarní a letní oblečení, obuv, hračky
a jiné potřeby pro děti. Účast byla velmi
hojná, sešlo se tolik prodávajících, že
to vypadalo, že bychom kulturní dům
potřebovali nafouknout. I když jako
vždy chyběly věci pro předškoláky a
mladší školáky, i tak si dost kupujících
„ulovilo“ pár kousků.
Děkujeme paní starostce za poskytnutí prostor, všem za pomoc při
organizaci bazárku a také prodávajícím a kupujícím za zájem.
Další
bazárek
proběhne
zase
na podzim, přesné datum bude
oznámeno i v Našich novinách.
Prosíme prodávající, kterým chybí
nějaké věci, aby se ozvali, zůstalo
nám pár věcí bez označení.
Z peněz vybraných na bazárku byly
zakoupeny nové lopatky, kyblíky
apod. na hřiště v Holubicích.
Lucie Benešová

Výsledky mistrovských utkání TJ Sokol Holubice
Tým A
7. 4.
14. 4.
21. 4.
28. 4.

Holubice – Zbuzany 0:6
Velké Přílepy – Holubice 2:1 (Branka: Bejr)
Holubice – Třebotov 5:0 (Branky: 3x Valtr Jiří, Blažek, Soukup)
Lety B – Holubice 3:2 (Branky: 2x Valtr Jiří)

Výsledky mládeže
Dorostu i žákům se nedaří. Na jaře pokračují jejich špatné výsledky
z podzimu...
7. 4.
Kazín dorost 7:0 Holubice dorost
14. 4. Roztoky dorost 11:0 Holubice dorost
21. 4. Holubice dorost 3:1 Černošice dorost
8. 4.
Rudná žáci 23:2 Holubice žáci (Branky: Valtr Adam, Půlpán)
15. 4. Holubice žáci 1:9 Lety žáci
Zveme Vás na mistrovská utkání TJ Sokol Holubice
Tým A (vždy sobota od 17:00 hod.)
12. 5.
19. 5.
26. 5.
2. 6.
9. 6.
16. 6.

Č. Újezd – Holubice
Holubice – Kosoř
Statenice – Holubice
Holubice – Roztoky
Dobříč – Holubice
Holubice – Řevnice

Dorost (vždy sobota)
12. 5. Hradišťko – Holubice (od 10:00 hod.)
19. 5. Holubice – Jesenice (od 10:15 hod.)
26. 5. Dobřichovice – Holubice (od 13:30 hod.)
2. 6.
Holubice – Hostivice (od 10:15 hod.)
16. 6. Holubice – Libčice (od 10:15 hod.)

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

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)

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

24. 5. 2012
v 18:00 hod.

Vás zveme na přednášku
spojenou se
zdravým vařením!
Šéfkuchař Country Life: Lukáš Bozděch
Součástí bohatého programu bude
ochutnávka z receptu přednášky.
Místo konání:
Obecní úřad Holubice
Těšíme se na Vaši ůčast!
Registrace: MonikaMottl@gmail.com
Vstup 400 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: 30. 5. 2012. ● Další číslo vychází: 2. týden
v červnu. ● Tel.: 315 786 086, e-mail: redakce@holubicekozinec.cz, www.holubicekozinec.cz.

