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Při Dětském dnu probíhal „nábor nových členů SDH“

		

Jedna z mnoha atrakcí na Staročeské pouti

Dětský den v režii kozineckých hasičů
První červnová sobota v Kozinci patřila dětem. Na loučce za hasičárnou se od brzkých
ranních hodin připravovala stanoviště s hrami, pouťové atrakce, hasičská i policejní technika.
Počínaje devátou hodinou se louka hemžila dítky nejrůznějšího věku, všechna
nadšeně plnila úkoly, za které sbírala barevné korálky. Mezi úkoly patřilo: ručkování po laně se zakrytýma očima a následné hledání lízátka, házení balónků
do pusy klauna, skákání v pytli, lovení drahokamů z bazénku s kameny, běh
s hasičskou hadicí, stříkání hasičskou stříkačkou, hašení „hořícího“ domečku,…
... pokračování na straně 6
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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 12. 6. 2012 od 18:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ.
Další vydání Našich novin najdete
ve schránce 13. - 14. 9. 2012.

Blahopřejeme jubilantům
V květnu oslavili narozeniny:
Adam Miloš, 60 let
Blín Karel, 65 let
Dobranská Katarína, 91 let
Hášová Jana, 65 let
Svátková Marta, 81 let

Blahopřejeme jubilantům
Dědovi, Milošovi ADAMOVI,
k 60. narozeninám přejí
VŠE NEJLEPŠÍ
jeho holky - Natálka
s Pavlínkou, maminka s tatínkem
a babička.

Informace z obce
Dne 29. 5. 2012 se uskutečnilo veřejné
zasedání obecního zastupitelstva.

1. Smlouvu o dílo č. 1205022-071-12
se společností LINHART, spol. s r. o.
Společnost bude realizovat víceúčelové hřiště v Holubicích – dle cenové
nabídky za cenu 763.312,- Kč vč.
DPH. Na akci byla poskytnuta dotace
z Přemyslovských středních Čech.

3. Kupní smlouvu s panem Jaroslavem Doubkem ve věci odkupu části
obecního pozemku p. č. 286/1, k. ú.
Kozinec o výměře 61 m2. Cena bude
stanovena dle znaleckého posudku.
		
4. Kupní smlouvu s panem Stanislavem Holečkem ve věci odkupu části
obecního pozemku p. č. 349/1, k. ú.
Holubice o výměře 80,5 m2. Cena bude
stanovena dle znaleckého posudku.

2. Kupní smlouvu s manželi Vacíkovými ve věci odkupu části obecního
pozemku p. č. 611, k. ú. Kozinec
o výměře 166 m2. Cena bude stanovena dle znaleckého posudku.

5. Nákup vozu Magma z důvodu
dosloužení předchozího vozu MTC.
Za cenu dohodnutou ve výši 80.000 Kč
vč. DPH od Magistrátu města Prahy
- Radotín.

Zastupitelstvo obce schválilo:

Dejte přednost při vyjíždění
z obytné zóny!
V minulém vydání Našich novin
jsme psali mimo jiné o opomíjených
pravidlech silničního provozu – až jsme
jedno opomněli. Týká se správného
dávání přednosti v jízdě. Uvedli jsme
pravidlo pravé ruky, ale protože se nám
v obci na více místech setkávají běžné
komunikace s obytnými zónami, je třeba
zmínit ještě důležitý § 23 o "vjíždění
na pozemní komunikaci", který zakotvuje povinnost dát přednost při vyjíždění
z obytné zóny na "normální silnici". Čili
všude tam, kde je dopravní značka
Konec obytné zóny - tedy třeba
na mnoha místech v Holubím háji.
Přiznejme si, bylo nás hodně, kdo
jsme znali toto pravidlo z autoškoly,
ale neuvědomili jsme si, že je třeba
na něj v blízkosti našich domovů myslet.
Z reakcí a rozhovorů s vámi, čtenáři,
jsme zjistili, že mezi námi je bohužel
skutečně jen menšina těch, kteří
o povinnosti dát přednost v jízdě
při vyjíždění z obytné zóny věděli.
Někteří byli naopak přesvědčeni, že
se stále musí řídit pravidlem pravé
ruky. Jiní si ani nevšimli, kde všude
po Holubím háji značky Obytná zóna

a Konec obytné zóny jsou. Můžete
se tak dostat do situace, kdy vjedete
do obytné zóny, po 50 metrech musíte
dát v rámci obytné zóny přednost
zprava a po dalších 50 metrech musíte
dát přednost všem, protože zde obytná
zóna končí, aby za křižovatkou znovu
začala...
Takže všichni, kterým dosud toto
pravidlo možná unikalo, jej mějme
na paměti, abychom se vyhnuli
případné
nehodě
a
překvapení
z faktu, že jsme neměli přednost, i když
jsme si mysleli, že ji máme. Škoda
jen, že se dříve neozval s příspěvkem
do Našich novin někdo, kdo mohl
problém s opomíjenými pravidly silničního provozu v naší obci předvídat, kdo
o něm věděl, anebo někdo, kdo se díky
takovému „opomenutí“ stal účastníkem
dopravní nehody.
Minulý článek vyvolal široké diskuse
na zmíněná témata – a to je jedině
dobře. Aspoň si všechna pravidla znovu
uvědomíme. Snad se tyto informace
dostanou ke všem řidičům – protože
i když vy nějaké pravidlo znáte, nemusí
ho bohužel znát ten, s kým se na silnici
potkáte... A to nejen u nás v obci.
S přáním mnoha kilometrů bez nehod
a šťastných návratů domů
Váš redakční tým

Rozhovor měsíce
rukách. Ono psát kroniku je nejen
záslužná věc, ale věc hodně náročná.
Aby měli za sto či dvě stě let naši následovníci při četbě kroniky skutečně co
číst.
Je třeba dávat při psaní věci do souvislostí, sbírat dokumenty, čerpat mnoho
informací, ověřovat si je, psát čtivě,
nadčasově, tak, aby byly zápisy v
kronice třeba i jistým poučením pro příští
generace. Ono je hezké, že se napíše,
že se tehdy a tehdy konal Dětský
den, byla velká účast, děti soutěžily a
podobně.
Ale je to z historického hlediska poněkud
nedůležité. Zohlednění tohoto historického hlediska je právě to, co dělá
kroniku skutečnou kronikou.
Pan Miroslav Sedlář

Rozhovor s panem Sedlářem
Tentokrát jsme měli velkou čest
popovídat si s jedním z mála
holubických pamětníků, dřívějším
kronikářem - panem Miroslavem
Sedlářem.
Jak jste se dostal k psaní obecní kroniky?
Jsem holubický rodák a za těch 77
let, co zde žiji, toho pamatuji opravdu
hodně. Když se v roce 1989 u nás
otočila politická situace a v obci vzniklo
Občanské fórum, měl jsem velkou chuť
zapojit se do dění a nějak obci pomáhat.
Věděl jsem, že existuje obecní kronika,
že se do ní zhruba do třicátých let
minulého století zapisovalo poctivě a
kvalitně, ale později se zápisy bohužel
staly přespříliš politickým zrcadlem
doby. A také se vědělo, že v tu dobu,
kdy jsem se o ni začal zajímat, se do
kroniky nezapisovalo takřka vůbec.
Tak jsem se kroniky ujal, abych pomohl
tímto způsobem zachovat pro budoucí
generace odkaz toho, co se dělo, co
bylo.
Jak dlouho jste kroniku psal?
Asi 12 let. Do loňského roku. Ani nevím,
jak je to s kronikou nyní.
Novou kronikářkou se vloni stala
paní Andrea Jůnová, která studovala
český jazyk, zajímá se o dění v obci,
je členkou redakčního týmu Našich
novin a podobně jako Vy se kroniky
ujala z chuti pomáhat obci.
Pak doufám, že je kronika v dobrých

Proč jste vlastně s psaním kroniky
skončil?
Z několika důvodů. Už se mi pomalu
hlásí roky a nějaké ty nemoci, třese se mi
ruka, což pro psaní není právě ideální.
A diktovat někomu něco také není dobrá
cesta. Navíc – a to mne docela mrzí –
měl jsem pocit, že o kroniku a moji práci
není zájem.
To je překvapivé! Vždyť v Našich novinách vycházely a vycházejí některé
zajímavosti z kroniky, příležitostně je
zájemcům i k nahlédnutí na obecním
úřadě.
Když byla kronika u mne, měl jsem o ni
strach. Třeba i proto, aby někdo nevytrhnul nějaké své době poplatné listy, aby
kronika nebyla poškozena, znehodnocena. Snad se obávám zbytečně
– doufám, že je o kroniku nyní dobře
postaráno. A co se týče těch zajímavostí – „útržků“ z kroniky, které se objevují
v Našich novinách: ano, objevují se,
ale bohužel jen některé a opakovaně.
Tedy v podstatě stejné informace se po
čase objevují znovu, a přitom by bylo v
kronice plno jiných zajímavých věcí, na
které se zatím nedostalo.
Zmínil jste Naše noviny. Čtete je? Jak
jste s nimi spokojen?
Čtu je pravidelně, ale... Stál jsem před
časem u jejich zrodu. Měl jsem jistou
představu, co se týče jejich obsahu.
Té se bohužel současné Naše noviny
poněkud vzdalují. V některých směrech
by asi měly být konkrétnější – například
když čtete Zápis ze zasedání zastupitelstva, dočtete se řadu útržkovitých
informací, které bez dalšího vysvětlení
nikomu nic neřeknou.
Mrzela mne třeba strohá forma
pozvánky na Mši Svatou, která
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se
konala
v
minulých
dnech.
A nejsem ani příznivec inzerátů...
Chápu. Problém je v tom, že když
se noviny chystají do tisku, nejsou
třeba ještě všechny potřebné informace známy. Inzerce je určitá služba
občanům, jistá pomoc obecnímu rozpočtu – příspěvek právě na vydávání
Našich novin. V každém případě děkujeme za tyto cenné postřehy a pokusíme se polepšit.
Když se vrátím ke kronice – musíte
mít úžasnou paměť, silný vztah k historii a potažmo českému jazyku. Jaké
bylo dříve Vaše povolání?
Původně jsem se vyučil zahradníkem,
abych spravoval meruňkové sady, které v poválečném nadšení vysázel strýc
na stráních u Dolan. Abych ovocnářství
mohl vést, musel jsem si zvýšit vzdělání, a tak jsem pokračoval ve studiích v
Ruzyni na mistrovské škole a později na
zahradnické škole v Mělníku.
Po maturitě to došlo tak daleko, že jsem
si měl udělat vysokou školu, abych mohl
budoucí zahradníky učit. Jediná vysoká
zahradnická škola u nás byla tenkrát
v Lednici na Moravě a to bylo moc
daleko - nemohl bych se starat o
nemocnou maminku. Tak jsem absolvoval Pedagogický institut v Praze a pak dlouhá léta učil v Litoměřicích na zahradnické učňovské škole.
Do důchodu jsem ale odcházel po dvanácti letech strávených průzkumem a
bonitací půd po celé republice pro Výzkumný ústav pro zúrodňování zemědělských půd v Praze.
To jste asi musel být často mimo domov.
Ano, byl jsem od jara až do sněhu někde
v terénu, doma jsem býval pouze přes
zimu. Také se to odloučení podepsalo
na mém rodinném životě – rodina tím
trpěla, a tak jsme se rozešli...
Otočme list. Když jste zmiňoval, že
rozumíte půdě – jak je na tom v tomto
směru Holubí háj? Pro zahrádky tam
moc dobrá půda není. Proslýchá se
dokonce, že by se tam dalo narazit na
nějakou nevybuchlou bombu z války
– že tudy šla nějaká náletová vlna.
Ale kdepak, žádná bomba tam být
nemůže. Zažil jsem velmi zblízka nálet
na Kralupy, tady nespadlo nic. Tady byly
tak maximálně vidět letecké souboje
tzv. kotlářů – letadel zaměřených na
likvidaci lokomotiv.
...pokračování na straně 4
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Tam, co je Holubí háj, bylo dobré pole.
Jenže při stavbách se to zobracelo, dělaly se navážky, srovnávalo se,
takže dnes už se opravdu o dobré půdě
hovořit nedá... Navíc jak zde jezdí a
pracují těžké stroje, vytlačují kameny
ze země - ty pak každý rok „rostou“ na
zahrádkách a okolních polích.
O tomto úkazu jsme slyšeli v souvislosti s budoucím dětským hřištěm
pod mateřskou školou.
A o tom, jak to bývalo s vodou na Kozinci
jste slyšeli?
V Holubicích a okolí je údajně hodně
pramenů.
V Holubicích ano, ale na Kozinci ne.
Tam byla vždycky o vodu nouze.
Taky tam s ní uměli skvěle hospodařit - tak, že nepřišla ani kapka nazmar.
Fungoval tam systém svodů dešťové
vody, záchytných louží. Ty sloužily třeba
k napájení dobytka nebo i jako požární
nádrže.
Bohužel už dnes tento vodohospodářský systém neexistuje. Jsem docela
zvědav, z čeho se naplní rybníček
Šatlava, který byl poslední ze systému
louží a byl před nedávnem vypuštěn
a vyčištěn.
Zkusíme to zjistit. :-) Jak je vidět,
historie je Vaším velkým koníčkem.
Máte kromě ní ještě nějaké další?
Určitě zahrádku. Když má někdo nějaký
zahradnický problém, rád poradím.
Co třeba radíte jako nejlepší zbraň
proti plevelu?
Motyčku... :-)
Moc děkuji za rozhovor - a když
dovolíte, rádi si s Vámi opět někdy
popovídáme. Protože Vaše paměť
a Vaše zážitky a vědomosti jsou
pro naši obec velkým pokladem.
Děkujeme.
HM
A ještě přídavkem slíbená informace
o rybníčku Šatlavě na Kozinci – již
bylo skutečně na čase ho vypustit
a vyčistit. Jakmile začne pršet, začne
se plnit, protože je do něj svedena
část dešťové kanalizace, která
byla na Kozinci vybudována spolu
s novými chodníky (druhá část je
svedena do retenční nádrže v dolní
části Holubího háje).

Závěrečné turnaje školy
Konec školního roku je již téměř
na dohled, ale my se na něj zdaleka
nechystáme. Právě v tomto období
nás čekalo a ještě čeká řada sportovních akcí. Těsně na konci dubna
jsme se zúčastnili fotbalového turnaje
McDonald´s Cup, který se stejně jako
loni uskutečnil v Rudné. V naší skupině
jsme měli soutěžní družstva velkého
„kalibru“, která se účastní republikových soutěží, takže nás čtvrté místo
nijak nezkrušilo. Ba naopak. Získali
jsme cenné zkušenosti, počasí nám
přálo, prima jsme si zahráli, takže jsme
nakonec odjížděli spokojeni. O týden
později se konalo středočeské kolo
zdravotní soutěže Helpík, ve kterém
jsme se umístili na 22. a 21. místě
z celkově přihlášených 70 hlídek.
Dle výsledků školního kola jsme ustavili
dvě hlídky z pátého ročníku – Péťu

Čarodějnické rejdění v MŠ
Holubice
Od rána se v MŠ Holubice rojilo plno
malých čarodějnic a čarodějů se
svými košťaty, kouzelnice s kouzelníky
a jejich hůlkami a i naše učitelky byly
k nepoznání.
Všechny velké čarodějky (učitelky)
měly pro své malé bytůstky této tradice
připraveno dopoledne plné čarování,
soutěží a spoustu všeho, co k tomuto
svátku patří. U těch našich nejstarších
předškoláčků (Včeliček) si děti zasoutěžily v překážkové dráze s názvem ,,Let
na koštěti“, dále pak o nejhezčí zaříkávadlo, u těch nejmladších (Broučků
a Motýlků) se soutěžilo v přeskakování
ohně, létání na koštěti, hodu do ,,ohně„,
„myši“ („hada“) do ,,kotle“, vařily se
lektvary, rejdilo se kolem kotle, vymýšlela se čarodějnická jména, přeskakovalo
se přes ,,hořící koště“.

Vyhlášení soutěže IV. A
Třída IV. A oslavila den dětí vyhlášením vítězů ve sběru „bártů“, kartiček
s obrázkem Bárta Simpsona, které
mohly děti obdržet v průběhu pololetí
za pilné plnění dobrovolných úkolů.
Jako nejlepší „lovec bártů“ se vyznamenala Markétka Pokorná s počtem
35 bártů, na druhém místě se umístila
Nikolka Zlámalová s 24 kartičkami
a na třetím Adam Valtr s 22 bárty.
Za nashromážděné kartičky si poté

Potlukovou, Zuzku Kačeríkovou, Vláďu
Hladíka, Filipa Taranta a jednu náhradní
z ročníku čtvrtého - Verču Holečkovou
a Kristýnku Svojtkovou. Startovali jsme
jako 38. a 44., takže jsme měli dost času se zúčastnit připraveného doprovodného programu, abychom si mohli
prohlédnout hasičské a policejní
vozidlo, vyplnit různé testíky z dopravní
výchovy a v neposlední řadě (pod
vedením zkušených odborníků) ještě
jednou vyzkoušet některé zásady první
pomoci.
V polovině května proběhlo školní kolo
atletické olympiády, na jehož základě
budou vybráni žáci pro reprezentaci
v kole okresním. To se tentokrát uskuteční v Rudné. Doufáme, že se nám bude
dařit stejně dobře jako minulý rok.
A to se již pomalu přiblíží konec školního
roku, a tak si dovolím svým kolegům
a především našim dětem popřát jeho
úspěšné zakončení a krásné prázdniny.
Jana Martínková
Po krásném dopoledni na svých třídách
následovala ,,čarodějnická diskotéka“,
kde si mohly děti pořádně se všemi
kamarády zatančit a pobavit.
Na závěr, kdy nám přálo venku
i slunečné počasí, nechybělo ani
putování Holubím hájem, kdy jsme
při procházce měli jako každý rok
spoustu obdivovatelů, některé maminky
s dětmi si nás i natáčely a fotily, není
divu, všem dětem to moc slušelo a velká
pochvala patří samozřejmě rodičům,
kteří si na některých kostýmech dali
opravdu záležet.
Na tento den jsme se pilně připravovali
již od pondělka.Vyráběli jsme čarodějnice velké i malé, povídali si o tradicích
a učili se básně a písně.
Všechny děti i jejich učitelky si tento den
velmi užily a už teď se těšíme na příští
rok!			
Kolektiv MŠ

mohly všechny děti nakoupit v obchůdku
zajímavé ceny, a že bylo z čeho vybírat!
Ceny byly díky sponzorským darům
velmi pestré - od propisek přes pouzdra
na tužky, komiksy, sešity až po knihy
různých žánrů…
Tímto děkujeme rodičům - paní Holečkové, paní Valtrové, paní Dvořákové
za peněžní příspěvky, knižnímu nakladatelství Egmont a Argo za věnované
knihy a panu řediteli za podporu tohoto
projektu.
			 Petra Sýkorová

Ze školních lavic
Společná škola v přírodě
s bavorskými žáky v Německu
Naše snaha najít druhou partnerskou školu, tentokráte v Německu, se
zdařila a naše první společná aktivita
úspěšně proběhla. Stalo se tak 3. týden
v květnu, kdy naši nejstarší žáci (4. - 5.
třída) strávili společný týden na škole
v přírodě se stejně starými žáky škol
z bavorského Hochstadtu a Unnersdorfu. Tyto obce leží v obvodu Horní
Franky, přibližně 140 km západně
od našich hranic.
Naše společná škola v přírodě se
konala v Německu. Nedaleko od našich
hranic v pohoří Fichtelgebirge, česky
též Smrčiny. Leží kousek za hranicemi.
Z Chebu je hodinka cesty.
Objekt stálé školy v přírodě se nachází
2 km nad obcí Weissenstadt a je zařízen velmi hezky. Slouží výhradně
pobytům škol v přírodě, má tělocvičnu, sportoviště, hřiště, učebny. Velmi
zajímavé, přírodně i historicky, je okolí
školy v přírodě. Mnohé jsme během
pobytu také navštívili. Například zříceninu hradu Waldstein, skalní labyrint
v Luisenburgu, starý důl na stříbro
nedaleko Fichtelbergu a nejvyšší horu
pohoří Ochsenkopf, na kterou jsme se
vyvezli sedačkovou lanovkou. Navštívili
jsme také pramen řeky Ohře, která teče

k nám na východ a nedaleký pramen
Bílého Mainu, který teče směrem
západním, kde se slévá s Červeným
Mainem, dále pak spolu protékají napříč
celým Německem.
Program našeho pobytu byl velmi pestrý.
Vedle výletů spojených s poznáváním jsme hodně sportovali, kutili, hráli
divadlo, zpívali, učili se německy,
mleli mouku a pekli chleba, zkoumali
živou i neživou přírodu, dělali táborák.
Také jsme se učili udržovat si pořádek
na pokoji, povléci si postel, připravit
jídelnu. A že to nejsou úplné maličkosti.
To vše jsme prožívali spolu s dětmi
z Německa. A nešlo jen o to DOROZUMĚT SE, ale i POROZUMĚT SI. Něco
se o sobě dozvědět, o našich školách,
obcích i zemích. A dařilo se nám to.
Poznání nám dalo možnost reálně
vnímat odlišnosti i shody, vzájemně
si důvěřovat a spolupracovat. Byť se
spíše jednalo o „spoluhraní“.
Navštivte stránky naší školy www.
zstursko.cz a přečtěte si o našich
zážitcích den po dni. Texty jsou doplněny
množstvím fotografií.
Naše škola v přírodě se mohla uskutečnit
díky finanční podpoře Česko-německého fondu budoucnosti, který našim
dětem polovinu nákladů uhradil.
Mgr. Vít Šolle, ředitel školy
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Děti si možná vzájemně zcela nerozuměly,
ale určitě si porozuměly

Společná fotografie žáků česko-německé
školy v přírodě
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Každoroční demonstrace zásahu našeho SDH při výjimečných situacích byla letos zpestřena o ukázku zásahu bezpečnostních složek

...pokračování ze strany 1

Některé úkoly byly odměněny kartičkami, tzv. „talismánky“, které děti mohly
později proměnit v tombole za sladkosti
či malou hračku, tyto doplňkové soutěže
organizovala pojišťovna AVIVA.
Každé dítko obdrželo navíc od hasičů
z Kozince tašku plnou dobrot a drobných
upomínkových předmětů, rovněž pití
a poukázku na opečeného buřtíka.
Malí zájemci o techniku se mohli posadit
za volant policejního auta, vylézt
na střechu hasičského vozu, posadit se
na profesionální motorku, spustit sirénu,
prohlédnout si historický vozový park,
vyzkoušet hašení profesionální hadicí…
To vše bylo dětem k dispozici.
Po poledni odstartovala blesková
soutěž pro rodiče a děti v jedení koláčů,
její start, průběh i konec byl tak rychlý,
že mnozí ani nezaregistrovali, kdo a co
vlastně vyhrál :o).
Většina návštěvníků pozorovala
zatýkání žháře v přímém přenosu ;-)

Po 13. hodině přišla chvíle pro záchranné sbory z Kozince a okolí, letos
s bonusem vtipného příběhu a hereckého výkonu Tomáše Janků, člena SDH
Kozinec. Nejprve hasiči předvedli
vystříhání zraněného pasažéra z auta,
poté násilné vniknutí do improvizované
chalupy, její podpálení (rovněž podpálení rozstříhaného automobilu) a následný
rychlý zásah hasičů.
Než se děti rozutekly do svých domovů,
čekalo na ně od hasičů ještě jedno milé
překvapení, sbírání bonbonků po louce,
velmi oblíbená dětská činnost :o).
Organizátoři měli zajištěné pestré
občerstvení, každý si našel to své –
od domácích pečených buchet přes
prasátko či guláš z polní kuchyně
po steaky na grilu…
Děti ocenily pestré balonky s potiskem
kozineckých hasičů, které byly brzo
vyprodány. Po celou dobu akce se
z reproduktorů linula libá hudba

pod „taktovkou“ Terezy Marešové.
Akce trvala do pokročilých odpoledních hodin, počasí Dětskému dnu přálo
a nikdo domů nespěchal, maminky,
sousedé i známí využili odpoledne
k setkání a poklábosení, které přispělo
k dobré náladě všech zúčastněných.
Děkujeme kozineckým hasičům,
hostujícím záchranným složkám
z okolí, OÚ, učitelkám, pojišťovně
AVIVA, rovněž dalším sponzorům,
kteří poskytli finanční a věcné dary
pro děti a všem ostatním pomocníkům za krásný Dětský den, který je
s každým rokem povedenější než ten
předchozí...
Dobrovolníkům patří dík za skvělou
organizaci, program, soutěže, dárky,
občerstvení pro děti a skvělou
atmosféru celého dne, moc si toho
vážíme.			
				
AJ

Nejen malé a velké děti, ale i rodiče a ostatní dospělé návštěvníky zaujal program Dětského dne

Kulturní dění v obci
Staročeská pouť v Holubicích
V sobotu 9. 6. od 15:00 hod. zahrála
k tanci a poslechu na holubickém letním
parketu kapela Šumavanka. Pivo teklo
proudem, klobásky opékaly svá snědá
těla na grilu a účastníci se nechávali
unášet rytmem tradiční české dechovky.
Počasí (oproti předpovědi) akci přálo,
tak byli spokojeni nejen posluchači dechovky, ale i děti, které rozbily
svá prasátka, aby se mohly u rybníka
vydovádět na obřím nafukovacím hradu,
řetízkovém kolotoči, autíčkách, vláčku,
houpačkách a nafukovacích koulích
na vodě.
Při odchodu na rodičích vymámily
nějakou tu barevnou a sladkou pochutinu a loučily se s poutí s tím, že za rok to
dole u rybníka opět roztočí…
Celou akci organizovala místní TJ Sokol
Holubice za podpory OÚ, všem zapojeným patří velký dík za práci spojenou
s tímto příjemným odpolednem.
AJ

Mladé dámy a mladí pánové mohli ujet své první metry v autíčkách, dospělí se vraceli do dětských let

Takto vypadala pouť z povzdálí

Dechová kapela Šumavanka se postarala o typicky staročeskou pouťovou atmosféru
Aqua zorbing byl velmi lákavou atrakcí

Nafukovací hrad přilákal mnoho malých návštěvníčků, kteří zde poskakovali až do úplného vyčerpání
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Mše na počest zvonů
holubické rotundy
9. 6. 2012 dopoledne otevřela holubická
rotunda své tajemné dveře návštěvníkům, kteří si nechtěli nechat ujít tak
vzácný okamžik, jakým byla poslední
možnost vidět oba zrestaurované
zvony a jejich následné zavěšení do
věže kostela Nanebevzetí Panny Marie
v Holubicích.
Na podporu rotundy mohli občané
zakoupit pouťové koláčky, publikaci
věnovanou rotundě, turistické známky
obce. Uvnitř rotundy mohli obyvatelé čerpat vědomosti o historii kostela
z krásných stylových informačních
tabulí.
Při této příležitosti se konala ve ven-

kovních
prostorách
obklopujících
rotundu mše, kterou sloužil pan farář
Michal Antoni Bator z Římskokatolické
farnosti Kralupy nad Vltavou.
Sobotní dopoledne bylo symbolickým
zastavením v dnešní uspěchané době,
zamyšlením nad moudrými slovy pana
faráře, nad sebou samým…
Po mši všichni přihlížející napjatě sledovali přesun zvonů z útrob rotundy
do její věže, zvony stoupaly postupně
na vysokozdvižné plošině. Těšme se
na jejich první zvonění a přejme jim
do dalších let lepší osud, než je stihl
za války!
Děkujeme OÚ Holubice za organizaci
a nevšední památku na tento den.
AJ

Poslední okamžiky, kdy bylo možné vidět naše zvony tak, jak opustily znovařskou dílnu pana Manouška
před jejich umístěním do zvonice

Kavárnička dříve narozených
Ve čtvrtek 31. května se seniorky
z Holubic a Kozince sešly na poslední
předprázdninové Kavárničce dříve narozených. Na programu byla volná
zábava, ale kdo měl zájem, ověřil si
krátkým testem na Alzheimera (trvajícím max. do 3 minut), jak na tom je.
Nešlo o žert, ale o neurologický test
zaměřený na pozornost, který se
používá také při diagnostice. Téměř
všechny zájemkyně se s ním ještě před
časovým limitem úspěšně vyrovnaly.
Po dohodě a přání přítomných jsme
se dále dívaly na pár zajímavých
prezentací z internetu a společně také
na web naší obce, o kterém většina
dosud neměla ani ponětí.
Během odpoledne mezi nás také
po 2leté přestávce přišla Ing. Marie
Koukalová, pracovnice řízení letového
provozu Letiště Ruzyně, která je našim
seniorkám známa z dřívějších setkání
(z počítačových kurzů) nebo z jejího
vyprávění u nás v Kavárničce.
Přítomné seniorky ji přivítaly potleskem
a požádaly o další vyprávění z prostředí jejího zajímavého zaměstnání.
Na oplátku se zase ona pochvalně
vyjádřila o našich setkáních v hezkém
prostředí za využití počítače.
Mezi nás přišly další 3 nové tváře, což
nás samozřejmě potěšilo. Celé odpoledne připravily naše dobré kolegyně,
za což jim patří náš dík. Vám ostatním
přejeme krásné léto, a po prázdninách
se budeme těšit na nové příchozí.
Budeme se opět scházet v Kavárničce pravidelně, vždy poslední čtvrtek
v měsíci.
paní Šárová a paní Bittnerová

Pan farář Michal Antoni Bator sloužící mši na prostranství před románskou rotundou v Holubicích
Čtveřice dam, které se také účastnily poslední
předprázdninové Kavárničky dříve narozených

Kulturní dění v obci
Holubické hudební prázdniny
na „plnej kotel“
Prázdniny budiž pochváleny, a aby
tento způsob léta nebyl nevhodným,
musíme pro to něco udělat. Parket
na hřišti je poslední dobou frekventovaná hudební stage a ani prázdniny
nebudou výjimkou. Prázdniny tradičně
odstartují i ukončí TYPáci, konkrétně
30. 6. a 25. 8., vystoupí i Lucie Revival
(4. 8.). Pro tuto sezónu pro Vás připravujeme jednu novinku, o které je třeba
se zmínit poněkud obšírněji.
Jedná se o letní hudební festival
21. července, kdy od 12:00 do 23:00
hodin vystoupí celkem sedm kapel
a představí své hudební show na parketu
u hřiště. Pro uspořádání této akce spojilo
síly hned několik lidí a organizací z obce.
Samozřejmě Sokol, který poskytne
areál, zajistí pořadatelskou službu
a hlavně občerstvení v podobě uzených
„prasáren“ z udírny, grilu a podobně
a pořádně vychladí pivo. Obec se velmi
laskavě ujala samotného pořadatelství
akce a nemálo přispěla k organizaci
a propagaci této akce. Jaromír z Holubic
se ujal role „principála“, který Vás celým
dnem bude provázet jako moderátor
a v jeho režii je celý program dne.
Kozinečtí hasiči jako obvykle nezůstali
pozadu a pomáhají, seč mohou.
Festival jsme pojmenovali jednoduše „HOLUBICKÉ HUDEBNÍ HRY“. Zdálo
se nám to takové hravé - hodně se tam
bude hrát a nejen muzika. Připravujeme
totiž pro Vás, mezi výměnami kapel,
společně s hasiči z Kozince a chlapci
ze Sokola, i malá „klání“ pro vás, diváky
– samozřejmě o „zajímavé“ ceny.
Jednoduchým záměrem je pokus
o založení tradice prázdninového
festivalu v Holubicích, pro kvalitní
kapely a muzikanty hlavně z okolních
vesnic, kterých ale není překvapivě
vůbec málo. Vlastně se jedná o celé
odpoledne a večer s hudbou různých
žánrů a stylů s důrazem na rockovější
charakter večera.
Program začne symbolicky úderem
12:00, kdy odstartuje country kapela
KŘÍŽOBAND z Turska, která zahraje
pro ty, kteří mají rádi písničky Michala
Suchého a přijdou si po obědě dát
jedno „pětipivo“. Vystřídají je MANY
OTHERS, revival kapela z Holubic, která
hraje akustický rock. Program akceleruje DOBRÁ DESÍTKA z Úholiček,
což je poctivý bigboš s vlastní tvorbou
a pak si dáme pop-rock v podání kapely
COCKTAIL...ALÁ MOTEJL z Prahy.
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Hudební festival

HOLUBICKÉ
HUDEBNÍ HRY
PROGRAM
12:00
14:30
16:00
17:30
19:00
20:30
22:00

Křížoband
Many Others
Dobrá 10
Farad Rock
Cocktail...alá motejl
The Quoters
Reckless Riders

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

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

vstupné ZDARMA
Zveme Vás na koncert
To už je zhruba 19:00 večer a nastupuje
poctivý FARAD ROCK z Velkých Přílep
a po nich snad ještě větší mlaďoši THE QUOTERS, kteří hrají „indie-funk”
a rozhodně je to slušně našlápnutá
záležitost.
A celý cirkus ukončí RECKLESS
RIDERS a to už bude opravdu nářez.
Ostatně všechny kapely mají profil
na www.bandzone.cz a můžete se
podívat, co přesně Vás čeká.
Takže si hned zapište do vašich Ipodů,
Iphonů, ADKáček, deníků a diáříčků
a podobných vymožeností okamžitě
k datu sobota 21.července, pokud
možno červeně
„HOLUBICKÉ HUDEBNÍ HRY“.
Zrušte nebo posuňte dovolenou,
odložte návštěvu „maminky“ a hlavně
přijďte, jen na Vás záleží, jaká bude na
festivalu atmosféra. A to je Váš jediný
úkol – laskavý divák jistě promine.
Za všechny, kteří pro Vás akci připravují a zároveň Vás srdečně zvou.
„Promotér“ Jaromír

Lucie revival
Kdy: 4. 8. od 20:00 hod.
Kde: letní parket Holubice
Vstupné:
100 Kč

TJ Sokol vás srdečně zve
na

Sportovní den
pro děti
Kdy: 5. 7. od 13:00 hod.
Kde: na hřišti
Program:
soutěž o ceny
vystoupení Míši Růžičkové
diskotéka
Vstupné:
50 Kč
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Úmrtím zvonaře Rudolfa Manouška
mladšího firma nezaniká, ale naopak
rozrůstá se výroba nových zvonů.
Za všechny je možno jmenovat například
dva nové zvony pro kostel sv. Václava
v Praze na Smíchově, a do Chvatěrub
u Kralup nad Vltavou. Dokončena je
také rozsáhlá práce na opravě obou
zvonů a jejich závěsů včetně montáže
elektrických pohonů v kostele sv.
Antonína v Praze Holešovicích (zde je
zavěšen známý „zvon svobody“ odlitý
v USA v roce 1918).
V létě roku 1995 je provedena
rekonstrukce všech čtyřech zvonů
v kostele na Strahově. U nejstaršího z roku 1475 byly vyměněny
dřevěné závěsy, zhotovena nová srdce
a instalovány zvonicí stroje řízené
mikroprocesorem.
Počátkem nového roku 1996 se
zvonárna připravuje k odlití dvou zvonů
pro Koreu a odlévá se velký zvon
do Ořechu u Prahy. V červnu roku 1996
se Manouškova zvonárna prezentuje na
výstavě ExBrno s firmou Clock-o-MATIC
z Belaje. Na zasedání evropských
zvonařů v Německu je rozhodnuto, že místem konání kongresu bude
v roce 2000 Praha - Česká republika.
Téhož roku jsou na podzim kompletovány všechny zvony pro Jižní Koreu,
opatřeny jsou zvonicí aparaturou.
2. prosince odjíždí lodí celá zásilka
do dalekého Soulu. Ještě před Vánoci
byl zavěšen téměř tunový zvon
v Ořechu u Prahy.

roku poznamená prasklé srdce zvonu
sv. Václava katedrály sv. Víta
na Pražském hradě. Vykované nové
srdce vážící 133 kg bylo okamžitě
instalováno. O několik týdnů později
získává nově vykované srdce i menší
zvon Jan.
Rok 1998 je vyplněn realizací zakázek
pro Slovensko, na sklonku roku
je uzavřeno několik desítek smluv
na dodání zvonku od 8 do 35 kg
(i
s
kompletním
příslušenstvím
a většinou i s elektrickým pohonem).
V roce 1999 se již mnoho obcí a měst
začíná připravovat na blížící se oslavy
přelomu tisíciletí a objednávat nové
zvony pro rok 2000. Mimo nových zvonů jsou opravovány a zvonicím zařízením opatřovány staré zvony do románského kostela v severomoravském
Bludově, v pražské čtvrti Řeporyje, do
Ledče nad Sázavou, Klecan u Prahy.
Do Francie odjíždí vůbec první zvon
s datem 1. 1. 2000. Další zvony objednává moravská Telč i město Liberec.
Do realizace v rámci programu Praha
2000 - evropské MĚSTO KULTURY
- schvaluje Praha vybudování první
české mobilní zvonkohry s 50 zvony
v celkové váze 5000 kg. Akademická sochařka Květa Manoušková
pro zvonkohru připravuje zcela novou
výtvarnou výzdobu. Zvony pro zvonkohru jsou však odlévány ve zvonárně
v ASTENU - Holandsko.
Před koncem roku 1999 putuje nový
zvon s bohatou výzdobou do Itálie,
jako dar Řádu sv. Huberta papeži.
Poslední instalace nových i restaurovaných zvonů probíhají ještě 30. 12.
1999 (Praha-Bohnice, Čakovice, Žilina
u Kladna) tak, aby první zvonění
proběhlo přesně o půlnoci.

Začíná se projevovat pohled na zvon
jako na cenný doklad historie, proto
restaurování přesahuje více než
polovinu objemu zakázek. Pravidelným
objednatelem oprav je například Správa
Pražského hradu na údržbu všech
zvonů katedrály sv. Víta včetně největšího Zikmunda. Mezitím je provedeno
množství oprav, restaurování a elektrifikace zvonů a zvonků všech velikostí po
celé republice.
V létě roku 1997 je Zvonařství Manoušek
pozváno jako jediný zástupce zvonařů
z celé Evropy na festival hráčů
na zvonkohry (carilloneurů) do španělské Barcelony, kde je Praha vybrána
jako pořadatelské město příštího
festivalu. Podmínkou je existence kvalitní zvonkohry v Praze. Závěr

V roce 2000 je v Holandsku odlito
pro zvonkohru všech 50 zvonů, později
odlity ještě zvony dva, tedy 57 symbolů
městských částí hlavního města Prahy.
Zásadní událostí roku 2000 bylo
bezpochyby 100. výročí založení
firmy ZVONAŘSTVÍ MANOUŠEK. K
této příležitosti se v Praze ve dnech
10. - 15. 10. 2000 sešli zástupci zvonařských rodů na Kongresu evropských
zvonařů – poprvé v zemi východní
Evropy. Při návštěvě zbraslavské
zvonárny ocenili kvalitu nových i restaurovaných zvonů. Součástí programu
Kongresu zvonařů byl koncert mobilní
zvonkohry. Protože český nástroj nebyl
ještě dokončen, zapůjčila do Prahy
firma ROYAL z Holandska svoji mobilní
zvonkohru. Tak se v Praze 13. 10. 2000

... pokračování z vydání Naše noviny
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konaly hned dva historicky první mobilní
koncerty. Ráno na Ovocném trhu, večer
před Černínským palácem na zcela
zaplněném
Loretánském
náměstí,
které se v některých chvílích doslova
roztančilo.
V den státního svátku 28. 10. 2000
přijela do Prahy francouzská mobilní
zvonkohra, která uspořádala tři koncerty:
v Roztokách u Prahy, v Berouně
a u kláštera v Břevnově. Všechny
koncerty se setkaly s obrovským
nadšením posluchačů. (dokončení
v dalším vydání)
Pěkné čtení přeje
M. Sedlář

Poslední okamžik, kdy se zvon „podívá“ na denní
světlo, poté již bude zavěšen na své místo ve
zvonici
Takto vidí zvon pouze mistři cechu zvonařského
a někteří vyvolení

Jiné aktivity v obci / Inzerce
Kozinec Stodolas
Jsou za námi další zápasy šipkové
ligy, které již jasněji naznačují pořadí
konečné tabulky. Vedli jsme si takto:
Lišáci Lišany – Kozinec Stodolas
11:7 (27:20)
Zápas s prvním týmem naší skupiny
jsme brali zodpovědně a přípravu
jsme měli dostatečnou. Lišáci ovšem
potvrdili svou kvalitu a většinou se
na doublu nemýlili. Náš tým hrál také
dobře, ovšem s doublem to bylo o chlup
horší nežli u Lišáků a hlavně štěstí
k nám tentokrát stálo zády, když jsme
double obstřelovali o tečku, ale trefit se
prostě nešlo.
Průběžný výsledek první půle zápasu
neodpovídal předváděné hře, jelikož
jsme prohrávali 8:2. Každá hra byla
vyrovnaná a rozhodoval již zmíněný
double. Nakonec se nám zavírání
podařilo zlepšit a aspoň jsme stihli
zkorigovat na přijatelnou prohru 11:7.
Jelikož jsou Lišáci naším spřáteleným týmem, probíhal zápas v klidné
atmosféře.
Kozinec Stodolas – Sirotci Dřetovice
11:7 (26:20)
Podzimní souboj u Sirotků jsme s přehledem vyhráli, a proto jsme neočekávali
doma problémy. Soupeř se ale nedal
lacino a hrál s námi vyrovnanou partii.
Naštěstí jsme od cricketu vyhráli
v řadě 5 her, což nám zajistilo výhru.
Po průběžných výsledcích 2:2, 5:5, 9:5
jsme nakonec vyhráli 11:7. V soupeřově
týmu značně zazářila kapitánka Eliška,
což jsme nakonec ocenili.
Kmeti
Kmetiněves
–
Kozinec
Stodolas 8:10 (23:25)
Nevěděli jsme, co od zápasu čekat.
Kmeti už potrápili hodně předních týmů
a u Kmetů jsme doposud nikdy nehráli.
Prostředí bylo pro nás sice nepříjemné,
protože bylo hodně tmavé, ale i tak jsme
házeli dobře. Při průběžných stavech
1:3, 2:6 a 4:7 vše probíhalo jasně pro
nás a vypadalo to, že si dokráčíme
k lehkým třem bodům za vítězství. Kmeti
se ale „kousli“ a za stavu 8:9 musel
rozhodovat poslední zápas. Naštěstí
jsme ho zvládli a povinné 3 body jsme
si odvezli.
Kozinec Stodolas – Sport Team Nové
Strašecí 11:7 (25:18)
Toto utkání patřilo k nejdůležitějším
v této sezóně. Pokud jsme se chtěli
přiblížit postupu do druhé ligy, museli

jsme vyhrát. Do začátku utkání jsme
vpadli ve velké pohodě. Soupeře jsme
k ničemu nepustili a ujali jsme se vedení
6:2. Ve čtyřhře a cricketu se soupeř
zvedl a snížil na 6:4. Dramatizaci jsme
nedopustili a nakonec jsme vyhráli 11:7
a vystřídali jsme Sport Team na druhém
místě.
Poslední zápas hrajeme 10. 6. od 15:00
v Chrášťanech u Centerboys. Pokud
zápas zvládneme, druhé místo bude
naše bez ohledu na výsledek soupeře.
Naštěstí Sport Team, náš největší
a jediný soupeř o druhé místo, hraje
poslední zápas s Lišáky z Lišan, kteří
jsou první a je veliká šance, že si Sport
Team neodnese ze zápasu žádný bod.
Nebudeme ale spoléhat na Lišáky

Řádková inzerce
Prodej bytu
Byt 3+kk, 90 m2, s balkonem a
parkovacím stáním v OV v obci
Holubice, v novostavbě ve 2. patře.
V bytě je vybavená kuchyňská linka
včetně všech spotřebičů, dřevěné
podlahy, dlažba, vestavěné skříně.
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a budeme věřit ve vlastní síly a svůj
zápas budeme chtít vyhrát. (poznámka
redakce: při uzavírce novin ještě nebyl
znám výsledek)

Tabulka po 21 odehraných kolech:
1. Lišáci Lišany 19 zápasů/54 bodů
2. Kozinec Stodolas 19/44
3. Sport Team Nové Strašecí 19/43
4. Statenice DC 20/43
5. Porkys Dřetovice B 20/36
Luboš Růna
K dispozici je prostorná šatna, velká
koupelna s rohovou vanou, WC zvlášť.
Plastová okna, obložkové interiérové dveře, bezpečnostní vstupní
dveře. Vlastní elektrický kotel. Měsíční
náklady cca 3500,- Kč. Parkovací stání,
kočárkárna. Ihned volný, možnost
financovat hypotékou.
Cena 2 790 000,- Kč.
Tel. 777229565
e-mail: soumraky@seznam.cz.

Výsledky mistrovských utkání TJ Sokol Holubice
Tým A
12.5.
19.5.
26.5.
2.6.
9.6.

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

3:3
3:5
2:1
0:3
7:2

Dorost
26.5. Dobřichovice – Holubice 3:0
2.6.
Holubice – Hostivice
6:1
					

Naše branky:
Naše branky:
Naše branky:

2x Valtr, Bláha
Šindelář, 2x Valtr Jiří
Prilepski

Naše branky:

2x Valtr Jiří

Naše branky: 2x Gabzdyl, Fassman,
Soukup, Vaigl, Dobšinský

Zveme Vás na poslední mistrovská utkání TJ Sokol Holubice
V sobotu 16. 6. odehrají naše týmy poslední utkání fotbalové sezóny.
Přijďte si zafandit!
Můžete nám tak pomoci rozloučit se se sezónou pěkným fotbalem a dobrým
výsledkem.
Tým A
16.6. od 17:00 hod.

Holubice – Řevnice

Dorost
16.6. od 10:15 hod.

Holubice – Libčice

v Roztokách u Prahy

Vzdělávací centrum
LETNÍ TÁBORY V LEXIKU 2012
NOVINÁŘSKÝ TÁBOR
- staňte se na týden novinářem
27. 8. - 31. 8. 2012
Po - Pá 7:45/9:00 - 17:00, pro děti 9 - 15 let
cena 3850,- Kč

27. 8. - 31. 8. 2012
Po - Pá 7:45/9:00 - 17:00, pro děti 6 - 14 let
cena 3650,- Kč

www.lexik.cz

S.O.S. TÁBOR S ANGLIČTINOU
- jak řešit krizové situace doma i v cizině

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

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. 8. 2012. ● Další číslo vychází: 2. týden
v září. ● Tel.: 315 786 086, e-mail: redakce@holubicekozinec.cz, www.holubicekozinec.cz.

