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Budoucí prvňáčci se loučili při Zahradní slavnosti

		
Na novém Víceúčelovém hřišti v Holubicích se hrálo
v neděli o pohár

Otevření Víceúčelového hřiště v Holubicích
Neděle 9. 9. 2012 byla pro naši obec sváteční, od 13.00 hod. se zde konalo dlouho očekávané
otevření víceúčelového hřiště.
Slavnostní odpoledne zahájila paní starostka Eva Ježková, přivítala přítomné občany a jala se
přestřihnout stuhu před vchodem do víceúčelového hřiště, po společném přípitku přišel na řadu
fotbalový turnaj. Nastoupilo 6 mužstev, ani obecní úřad se nenechal zahanbit a nastoupil do boje o
pohár, s čestným členem týmu – paní starostkou. Dalšími zúčastněnými týmy byly: TJ Sokol Holubice,
SDH Kozinec, Stará garda, Kozinec Stodolas a Atletico.
Týmy se rvaly o vítězství ze všech sil, přihlížející vytrvale fandili, což fotbalistům dodávalo potřebný
elán do zápolení. Pro vítěze byly připraveny 3 poháry.
... pokračování na straně 5
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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 25. 9. 2012 od 18:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ.
Další vydání Našich novin najdete
ve schránce 4. - 5. 10. 2012.

Informace z obce
Stavební informace z obce
Ráda bych navázala na květnové číslo
NN, kde jsem vás informovala o stavebních informacích z naší obce.
Tou nejdůležitější je oznámení o zahájení
II. etapy pokládky nového vedení kNN
do země v lokalitě od hřbitova směrem
ke hřišti. Nakonec se podařilo společnosti ČEZ Distribuce, a.s. uvolnit
finanční prostředky a přestavba bude
zahájena v měsíci říjnu tohoto roku.
Dokončení kompletních prací - včetně
pilířů a domovních přípojek (při optimální situaci a příznivém počasí) do konce
ledna příštího roku.
Obec využije související výkopy v místě

Vesnice roku

Společenská kronika

I v letošním roce se naše obec přihlásila do soutěže Vesnice roku, která je
součástí Programu obnovy venkova.
Cílem tohoto programu 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.

Počínaje tímto vydáním jsme se
rozhodly přiblížit vám významná životní
jubilea našich spoluobčanů. Seznamte
se spolu s námi s občany Holubic
a Kozince, kteří slaví 80 a více let
a jsou ochotni nechat nás u příležitosti
této významné životní události trochu
nahlédnout do svého soukromí…..
První zářijový den tohoto roku oslavila
krásných 81 let paní Jarmila Pospíšilová. Celý svůj život strávila v Holubicích
se svým manželem, se kterým slaví
ve společném soužití neuvěřitelných
63 let. Má dvě děti - Jarmilu, která byla
až do svého důchodu ředitelkou naší
mateřské školky a Jindru, které nikdo
neřekne jinak než Inka. Inka žije ve
Velkých Přílepech a věnuje se alternativní medicíně. Radost jí dělají čtyři
vnoučata a čtyři pravnoučata.
Paní Jarmila se téměř celý život
věnovala šití. Švadlenou se učila

V letošním roce bylo v rámci krajských
kol hodnoceno celkem 278 obcí
ze třinácti krajů České republiky.
Přesto, že naše obec nepostoupila
do dalších kol, nás tento neúspěch
určitě neodradí a v příštích letech se
do soutěže opět zapojíme.
AP

Blahopřejeme jubilantům
V červnu oslavili narozeniny:
Helebrantová Zdeňka, 82 let
Kohout Otto, 60 let
Krejžíková Růžena, 86 let
Kyncl Jaroslav, 83 let
Líznerová Věra, 70 let
V červenci oslavili narozeniny:
Eliáš Miroslav, 65 let
Helebrantová Jiřina, 65 let
Helebrantová Marie, 75 let
Pospíšil Jindřich, 87 let
V srpnu oslavili narozeniny:
Helebrant Bedřich, 86 let
Maršík Jaroslav, 80 let
Procházková Marie, 88 let
Straková Helena, 70 let
Zita Václav, 60 let
Zmeškalová Helena, 65 let

přestavby kNN na položení kabelů
veřejného osvětlení (VO) v celé této
trase. Pokládka kabelů pro VO bude
závislá na připravených výkopech.
V rámci přestavby VO bude osazení
nových stožárů včetně výbojkových svítidel. V současné době obec
v součinnosti s ČEZ Distribuce připravuje podklady pro stavební povolení
na rekonstrukci kNN ve zbylé části obce
Holubice a Kozinec.
Dále jsou před ukončením práce na
zateplení obecního úřadu a v neposlední
řadě se nám podařilo úspěšně dokončit
vybudování víceúčelového hřiště.
EJ

v Praze na Vinohradech. Život ji také
zavál do železáren v Libčicích, dále
pracovala pro Zemědělský útulek
ve Svrkyni. V 50. letech se jí splnil
tajný sen – tři roky pracovala jako
prodavačka. Poté se vrátila ke své
profesi švadleny.
Velkou část svého života věnovala
svým blízkým, kterým v těžkých
životních chvílích pomohla svou láskou
a péčí. Velmi ráda cestuje, věnuje
se háčkování a vyšívání. Společně
se svým manželem milují práci
na zahrádce.
Přejeme paní Jarmile Pospíšilové
do dalších let hodně zdraví, štěstí
a lásky.
AP
Paní Jarmila coby mladá dívka
Paní Jarmila si uchovala celý život
krásný úsměv

Rozhovor měsíce

Pan Tomáš Nezbeda

Rozhovor s panem Nezbedou
Dnes vám přinášíme rozhovor
s panem Tomášem Nezbedou,
vedoucím strážníkem Obecní policie
Koleč. Proč strážník z Kolče v Našich
novinách? Je to prosté – Holubice
vlastní obecní policii nemají, a proto
využívají na svém území služeb
Obecní policie Koleč. Pan Nezbeda
je tedy tím, kdo nám může přiblížit,
jak je to u nás v obci s děním „mimo
pravidla a zákony“.
Na internetu jsem zjistila, že obecní
policie Koleč existuje od roku 2007.
Původně měla mít jediného strážníka. S ohledem na fakt, že se na spolupráci s ní obrátila řada okolních
obcí včetně Holubic, se řady obecní policie postupem času rozrostly.
Jaká je v tomto situace a co vše zajišťujete?
V současné době máme 6 strážníků
a na základě veřejnoprávních smluv se
staráme o veřejný pořádek a dodržování silničních pravidel zhruba ve 20
obcích s dosahem například až k Jičínu.
Jeden strážník je trvale v Kolči, ostatní
operují v blízkém i vzdálenějším okolí.
Jakým způsobem vzniká spolupráce
mezi vámi a třebas i vzdálenějšími
obcemi?
Taková obec většinou ví, že v blízkém
okolí již pro někoho pracujeme a osloví
nás. Zřízení vlastní Obecní policie by
totiž jednotlivé obce vyšlo příliš draho.
V současné době takto začínáme spolupracovat například s obcí Mšeno na
Kokořínsku, kde mají problém hlavně
s turisty – je zde potřeba regulovat
parkování aut a autobusů na náměstí
a řešit některé další záležitosti.
Takže vás oslovují starostové obcí se
žádostí o spolupráci, pokud mají nějaký problém.

Ano. Ovšem nemusí jít vyloženě
o problém – pro řadu obcí pracujeme
tak nějak „preventivně“ právě proto,
aby problémy nebyly. A to jak co se týče
dopravní oblasti, tak co do veřejného
pořádku.
Pro některé obce na základě smlouvy
zajišťujeme veřejný pořádek například
6 hodin měsíčně (jde o minimální dobu,
záleží vždy na aktuálních potřebách
a situaci), jiné vyžadují třeba až
40 hodin a to hlavně v noci. Co se
týče měření rychlosti, pak operujeme
na žádost vedení obcí především
na rizikových místech v dané obci –
například u škol a podobně.
Proč my? Protože státní policie by
tuto službu pro obce nebyla schopna
v potřebném rozsahu zajistit.
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Neoprávněné parkování je problém
mnoha obcí. Při výstavbě se často
nemyslí na dostatek parkovacích míst
a obce pak nejsou schopny situaci řešit.
V takových případech jednáme v rámci
domluvy s vedením obce a v rámci
zdravého rozumu – pokud automobil porušuje pravidla jak silniční, tak
obecného soužití, omezuje, způsobuje
škody, pak je řešení nutné.
Co se týče psů, na základě obecní
vyhlášky máme v Holubicích pravomoc
zasahovat v případě volně pobíhajících
psů. Řešíme také odchyty zatoulaných
psů.

Když se zaměříme na Holubice – jaké
záležitosti zde nejčastěji řešíte?

Pokud se někomu z občanů Holubic
něco přihodí či se stane svědkem nějaké události, která si vás žádá, kam
máme volat? Raději na linku 158,
kterou zná asi každý, nebo raději volat přímo vám?

Holubice jsou poměrně klidná a bezproblémová obec. Každý měsíc předáváme
vedení obce soupisku událostí, které
jsme na území obce řešili. Holubice
mívají průměrně 3 až 4 přestupky
dopravní a zhruba stejný počet záležitostí z oblasti narušování veřejného
pořádku (hlavně v létě). Rekordem je
asi 12 dopravních přestupků za měsíc.
V dopravní oblasti jde především
o dodržování rychlosti, u veřejného
pořádku jde nejčastěji o rušení nočního
klidu. Řešilo se i pár odcizených vozidel,
před časem nám tu projeli zloději
benzínu z nádrží a tak podobně.

Jde o charakter toho, co se stane.
Obecní policie řeší spíše přestupkové
jednání, státní policie trestné činy.
Když občan váhá, na koho se obrátit,
může se rozhodnout jakkoliv – záležitost si mezi sebou případně předáme.
Někdy může být naše hlídka na blízku
a můžeme tak operativně pomoci
v jakékoliv situaci.
Kontaktní mobilní telefony na nás jsou
veřejné a uvedené i na webových
stránkách naší obecní policie, potažmo
obce Koleč (www.kolec.cz). Pro případ
potřeby si telefon na nás můžete poznamenat: 725 612 625.

Co jste u nás v Holubicích řešili
nejzávažnějšího?

Kdy vás vlastně lze volat? Máte nonstop službu?

Nic dramatického jsme naštěstí zatím
řešit nemuseli.

Pracujeme na směny a dle potřeby,
ale vysloveně nonstop službu Obecní
policie Koleč nemá. Na webu je
uvedená informace o úředních hodinách
pro veřejnost v úterý od 16.00 do
18.00 hodin, vychází ze situace, kdy
jsme bývali přes den většinou všichni
mimo Koleč. V současné době je jeden
strážník trvale přidělen přímo Kolči, kde
je k dispozici prakticky po celý den (dle
aktuální situace v obci).
Služebna obecní policie se nachází
v budově Obecního úřadu Koleč.
Většinou je ale lepší si návštěvu předem
telefonicky domluvit.

Dá se uvést nějaká záležitost, která
Vás naopak nejvíce pobavila?
Bohužel se mi nic takového nevybavuje, i když věřím, že lidé znalí komedií
a grotesek na policejní téma by čekali,
že se nám „veselé věci“ dějí běžně.
Zmiňoval jste, že občas musíte řešit i záležitosti týkající se občanského soužití - „sousedské“ problémy,
rušení nočního klidu. Jak se takové
záležitosti řeší?
Většinou domluvou. Pokud není dostatečně účinná, musíme věc předat
k řešení dále k přestupkovému řízení...
Máte v naší obci pravomoci směrem například k neoprávněnému
parkování vozidel či venčení psa
bez vodítka?

O jaké návštěvy se jedná?
Může jít například o předvolání k podání
vysvětlení v nějaké přestupkové záležitosti. Může jít ale i o návštěvu z potřeby
kteréhokoliv občana z obcí, které zastřešujeme.
...pokračování na straně 4
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Stalo se Vám někdy, že Vás někdo
volal naprosto zbytečně? Jak se
podobná věc potom řeší?
Takhle se to nedá říct. Že by nějaké
volání bylo zbytečné. Spíše jde o to,
že s některými záležitostmi je třeba se
obracet přímo na státní policii. Pokud
máte na mysli určité zneužití volání, tak
s tím se u nás nesetkáváme.
Co byste si za svou osobu profesně
nejvíce přál?
To je těžké říct. Kdyby nás nebylo
potřeba, neměl bych práci. Ale je
pravda, že čím méně nás bude potřeba,
tím lépe - tím více budou lidé „dobří“. To
by mohlo být mé profesní přání. :-)
Děkuji za rozhovor a za nás všechny
Vám přeji, aby se Vaše přání splnilo.
:-) 				
HM

Podzimní bazárek dětského
oblečení a potřeb pro děti
Léto již bohužel pomalu končí, blíží
se podzim a s ním i tradiční podzimně-zimní bazárek. Přijďte prodat to,
co už Vaše děti nepotřebují, a doplnit
jim šatník do školky, školy a na zimu.
Bazárek se bude konat v sobotu
15. 9. 2012 od 9.30 do 15.30 hod.
v KD Holubice, vybírat k prodeji
se bude tamtéž, a to 14. 9. 2012
od 9.00 do 11.00 hod. a od 18.30
do 19.30 hod.
Kromě mimi a dětského oblečení,
obuvi, potřeb pro děti, hraček,
nespotřebovaných plen apod., můžete
přinést také těhotenské oblečení.
Největší zájem je většinou o oblečení
pro děti předškolního a školního věku,
proto neváhejte a přineste prodat i
věci po větších dětech. Prodávané
věci označte Vašimi iniciálami, cenou
a číslem, stejně vyplňte formulář.
Více info na e-mailu: klubmimisek@
holubicekozinec.net.
Formuláře pro prodávající budou k dispozici na OÚ nebo zašlu na e-mail.
Lucie Benešová a ostatní prodávající.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
25. 9. a 27. 9. 2012 v čase od 8.30
do 15.00 hod. bude přerušena
dodávka EE - celé Holubice, Kozinec
- jen stará zástavba. Dle informací
technika nebude lokalita Holubího
háje zasažena přerušením.

Obec Holubice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

Sekretářka - pracovnice podatelny - účetní obce Holubice
Předpoklady pro výkon činnosti (požadavky):
• ukončené středoškolské vzdělání (maturita)
• dobrá znalost práce s PC (zejména MS Office, případně program na aktualizaci webových stránek)
• nutná znalost základů účetnictví a mzdového účetnictví
• znalost problematiky spisové služby, datových schránek, elektronických
podpisů, Czech POINTU a vidimace listin a legalizace podpisů
• znalost správního řízení a zákonů všeobecně
• svědomitost, spolehlivost, pečlivost, důslednost, komunikativnost, příjemné
vystupování, asertivita, schopnost jednat s lidmi, chuť učit se novým věcem,
schopnost rychle se orientovat a řešit problém
• občanská bezúhonnost
• ŘP sk. B + případně osobní automobil k dispozici
• výhodou Zkoušky odborné způsobilosti (tzv. ZOZ)
• praxe v administrativě nebo na obdobné pozici vítána
Nabízíme:
• odměňování dle tabulek pro státní správu s možností osobního ohodnocení
a odměn - platová třída 6
• 20 dnů dovolené; možnost školení a odborného růstu
• nástup - leden 2013; pracovní poměr na dobu určitou
Místo výkonu práce:
• budova OÚ Holubice, Holubice 175, 252 65
Hlavní náplň činnosti:
• evidence, kontrola, výběr a vymáhání poplatků, vč. stanovení jejich výše
• vedení účetnictví obce vč. mzdové agendy (výplaty, výkazy, přehledy atp.)
• obsluha stanice Czech POINT, obsluha platebního terminálu, ověřování
podpisů a listin
• příprava potřebných dokumentů – smlouvy, úřední dopisy a listiny, daňová
přiznání, přehledy plateb, bankovní transakce, vedení pokladny OÚ, podílení se
na chodu kanceláře, objednávky atd.
• spolupráce s dalšími orgány, organizacemi
• podávání informací, komunikace a řešení momentálních problémů s občany,
příp. firmou
Písemná přihláška musí obsahovat:
(Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů)
• jméno, příjmení, titul; datum a místo narození
• státní příslušnost; místo trvalého pobytu
• kontakt (telefon, případně e-mail); číslo OP
• datum a podpis
Přílohy k přihlášce:
(podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů)
• motivační dopis
• stručný profesní životopis s údaji o vzdělání a dosavadní praxi, případně
fotografii
• výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• případně kopie (neověřené) o kurzech či absolvovaných zkouškách vhodných
k dané pozici
Motivační dopis doplněný strukturovaným profesním životopisem, ověřenou
kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpisem z trestního rejstříku,
ne starším 3 měsíců, doručte do 12. října 2012 (včetně) na adresu:
OÚ Holubice, Holubice 175, 252 65 Tursko
Obálku označte nápisem: ,,Výběrové řízení sekretářka – neotevírat“.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Informace z obce
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Provoz hřiště

Umístění bylo následující: 1. Atletico,
2. TJ Sokol Holubice, 3. Stará garda,
4. SDH Kozinec, 5. Kozinec Stodolas,
6. Obecní úřad Holubice.
K dobré atmosféře přispěla živá hudba,
která hrála k poslechu v přestávkách
mezi utkáními. Občerstvení bylo zajištěno několika stánky – buřtíky voněly
z grilu, limonáda a pivo teklo proudem.
Svůj stánek s vínem a výborným
burčákem měl v centru dění i pan
Pilecký (firma Provinium).
Výtěžek z dobrovolného vstupného
bude použit ve prospěch vybavení
hřiště, děkujeme občanům za příspěvky!
AJ

Víceúčelové hřiště je možné využít od
pondělí do neděle od 9.00 do 22.00
hod. Správcem hřiště je pan František
Bittner, u kterého je možné zarezervovat hřiště na určitý čas v rozmezí
9.00 - 12.00 hod., 16.00 - 22.00 hod.
na tel.: 315 601 948, 773 031 131
za poplatek 100,- Kč/hod.
Hřiště je možné využívat zdarma
od pondělí do neděle od 12.00 do
16.00 hod. Sítě jsou k zapůjčení u pana
Bittnera.

Poděkování dobrovolníkům
OÚ Holubice děkuje všem účastníkům dobrovolnických brigád za čas
a energii, kterou věnovali ve prospěch
realizace víceúčelového hřiště. Brigády se konaly 28., 29. 7., 4., 11., 12. 8.
Děkujeme, vaší pomoci si moc
vážíme.
Účastníci turnaje před zahájením klání
o pohár.

Volby do zastupitelstva Středočeského kraje
Jak jistě všichni víte, ve dnech
12. a 13. října 2012 se konají volby
do zastupitelstva Středočeského kraje.
Volební místnost je tradičně umístěna
v zasedací místnosti OÚ Holubice,
volební místnost bude otevřena v pátek
od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu
od 8.00 do 14.00 hodin.
Občané Holubic, kteří v době voleb
nebudou moci volit v obci Holubice např. z důvodu nepřítomnosti v obci,
ale budou se pohybovat na území
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Hřiště je majetkem obce Holubice.
Případné vzniklé škody neprodleně
oznamte správci nebo majiteli areálu.
V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte
správce nebo majitele areálu (na tel.:
315 786 086 nebo 739 001 845).
Volný vstup platí i v době určené
pro rezervace, pokud nebude termín
obsazen.
Návštěvníci hřiště jsou povinni
uvolnit hřiště v termínech obsazených rezervací.
Radost z pohárů sdílely s vítězi i jejich
ratolesti.
Vzácný okamžik přestřižení...

Středočeského kraje a budou chtít volit,
si mohou požádat o vydání voličského
průkazu. O voličský průkaz je možno
požádat písemně, na listině musí být
ověřený podpis žadatele, v elektronické
podobě musí být podepsáno elektronickým podpisem, nebo listinou zaslanou
pomocí datových schránek, listina musí
mít všechny náležitosti, aby mohla být
posouzena jako důvěryhodná.
Nejzazší lhůta pro dodání písemné
žádosti je 7 dnů před volbami, tj. 5. října
2012. Nebo může volič požádat osobně,
v tomto případě není třeba písemná
žádost, ale je vyhotoven úřední záznam
o žádosti. Nejzazší lhůta pro podání

osobní žádosti je 10. října do 16:00
hodin, což jsou 2 dny před volbami.
Voličský průkaz je možno si vyzvednout
osobně, předat jej osobě zplnomocněné s ověřeným podpisem voliče nebo se
voliči zašle (požádá-li o to volič).
Právo volit v těchto volbách mají: státní
občané ČR, kterým alespoň druhý
den voleb je 18 let, jsou přihlášeni
k trvalému pobytu v obci Středočeského
kraje. Volič se musí prokázat platným
OP nebo platným cestovním dokladem.
V těchto volbách nemohou volit cizinci!
V případě dotazů volejte sekretariát OÚ
na tel.: 315 786 086 nebo 605 149 280.
EJ
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Podzimní úklid / Z mateřské školky

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Kdy:
Kde:

29. 9. 2012, od 14:00 hod. do 16:00 hod.
Kozinec, před hospodou, od 14:00 hod. do 16:00 hod.
Holubice, před autobus. zastávkou, od 15:05 hod. do 16:00 hod.
Co přijímáme: zářivky a výbojky, autobaterie a monočlánky, vyjeté oleje a použité
olejové filtry včetně obalů, použité fritovací oleje, barvy a laky včetně obalů,
kyseliny, rozpouštědla, čističe a další domácí chemii, nádobky od sprejů, staré
a nepotřebné léky, TV, lednice
Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat zdarma tyto výše
uvedené nebezpečné odpady, povinností občana je odevzdat odpad osobně
obsluze sběrny a neponechávat odpad volně u sběrného místa.

Svoz velkoobjemového odpadu
Kdy: 					
29. 9. – 1. 10. 2012
Kontajnery budou přistaveny:		
Holubice u rybníka (2 kontejnery)
					
Kozinec u pohostinství (1 kontejner)
					
Holubí háj - u eurocesty (1 kontejner)
Co do svozu nepatří:			
zemina, stavební sutě, nebezp. odpady
Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat zdarma velkoobjemový odpad do přistavených kontejnerů.

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

Oslava Dne dětí v MŠ

Krásné výlety dětí z MŠ

Tento svátek našich nejmenších se
slaví každým rokem i u nás v MŠ. Už
po svačince měly děti ve svých třídách
od svých učitelek připravené soutěže
- např. namotávání hasičských aut
na lano, motání bonbónků na dřívka,
skoky v pytlích a jiné.
Ani počasí, které nám nepřálo, nás
neodradilo od příjezdu místního
dobrovolného hasičského sboru, kdy
nám hasiči velice ochotně ukázali
veškeré vybavení hasičského auta
a důležité pomůcky, které mají připravené na řešení krizových situací.
Každé z dětí si také mohlo
zkusit (za pomoci některého z
hasičů)
dostříknout
hadicí
na
záhonky a tím vyzkoušet, jak se
z ní hasí, nechyběla ani ukázka
hašení celé naší školkové zahrady od
jednoho z hasičů.
Chtěli
bychom
moc
poděkovat dobrovolnému sboru místních
hasičů za jejich ochotu a za úžasnou
ukázku našim dětem, které z toho
měly zážitek. Všichni jsme si to
moc užili a těšíme se na příští rok.
		
Učitelky MŠ Holubice

Celodenní výlet našich nejmenších
dětí (Motýlků a Broučků) byl za dveřmi.
Ve čtvrtek 31. 5. 2012 jsme měli být s
dětmi už od 7.00 hod. ve svých třídách,
po svačince, kterou nám naše milé
kuchařky přichystaly (již v 7.15 hod.),
jsme si jen zkontrolovali batůžky, jestli
nám nic nechybí, poté jsme mohli jít
společně k autobusu, který na nás čekal
před budovou MŠ.
Cesta autobusem probíhala v naprostém poklidu. Ani jsme se nenadáli a byli
jsme v Benátkách nad Jizerou. Nejdříve
nás čekal krásný zámek historického muzea hraček, kde si děti mohly
prohlédnout úžasné historické muzeum,
vyzkoušet si některé z kostýmů minulého
století, skládat si různé stavebnice či
kostky a jiné zajímavé hračky z historické doby.
Po prohlídce nádherného zámku jsme
se šli s dětmi občerstvit obídkem do
zámeckého parku. Po krátkém odpočinku na nás čekalo ještě jedno příjemné
překvapení, a to mimořádná prohlídka největší sbírky historických hraček
v České republice, kde byly k vidění
patrové domečky pro panenky, panenky

Čištění a kontrola komínů
I tento rok jsme pro všechny
zájemce zajistili kominictví, které za
velmi příznivé ceny a doufáme, že
bez komplikací, které se vyskytly
minulý rok, provádí čištění a kontrolu
komínových průduchů, popřípadě opravy, vložkování a kompletní
údržbu technického stavu spalinových cest.
Cena za vyčištění, revizní zprávu,
dopravu + DPH činí 380,- Kč.
Podrobný ceník prováděných prací je
k nahlédnutí na OÚ. Všichni zájemci
se mohou obrátit na kancelář OÚ
Holubice nejpozději do 12.00 hodin
dne 5. 10. 2012. Samotná realizace
proběhne dne 6. 10. 2012.

Zpětný odběr použitých
baterií
Baterie (nikoli autobaterie) můžete
odevzdávat v budově OÚ Holubice
do připraveného boxíku a pomoci tak
tolik zatěžované přírodě...
všech druhů a velikostí, auta, točící
se ruské kolo, vláčky a spousta jiných
krásných exponátů.
Počasí nám přálo a tento výlet jsme si
užili. Určitě stejně, jako naše nejstarší děti (Včelky), které byly týden před
námi, tj. ve čtvrtek 24. 5. na celodenním
výletě ve Sklárně Rückl Crystal Nižbor.
V tento krásně slunečný den je velice
trpělivě a ochotně provázel delegát
cestovní agentury, která akci organizačně zajišťovala. Bezpečná prohlídka
provozů sklárny s výkladem přiměřeným věku dětí byla zajímavá a děti
skutečně nadchla. Během exkurze se
seznámily s jednotlivými etapami výroby
křišťálových výrobků, ruční technologií,
zpracováním, kreslením a broušením.
Na
zpáteční
cestě
jsme
zastavili v Berouně, vystoupali na rozhlednu Městská Hora, kde jsme
navštívili medvědy z Večerníčku. Zbytek
dne si děti užily pohybu a her na bohatě
a bezpečně vybaveném hřišti poblíž
ohrady s medvědy.
V ceně zájezdu byl i malý suvenýr v
podobě křišťálového slona. Výlet se
opravdu vydařil, počasí přálo a děti byly
spokojené!
Kolektiv učitelek z MŠ Holubice

Z mateřské školky
Tak trochu neradostné zahájení školního roku v MŠ Holubice
Možná se některým z vás již donesla
zpráva o nepříliš radostné události
v naší mateřské škole. Dne 27. 8.
jsme měli vytopené prostory přízemí
MŠ z důvodu prasklého přívodu vody
do jednoho z dětských záchodků.
Přestože jsme hlavní přívod vody měli
v době čerpání dovolené zaměstnanců uzavřen, v polovině srpna, kdy byl
zahájen úklid po malování a příprava
na nový školní rok, jsme vodu opět,
jako obvykle, vpustili do oběhu. A pak
se to stalo!
Skutečně žalostný pohled se nabízel
příchozím zaměstnancům mateřské
školy. A co hůř, prostory byly již po
generálním úklidu po malování, připraveny k samotné přípravě na příchod
našich dětí. Práce na likvidaci probíhala okamžitě, aby nedošlo ke zhoršení
situace a dalším škodám na majetku
a vybavení školy. Požádali jsme o
pomoc i paní starostku, která neváhala
a bezodkladně poskytla pracovníky obecního úřadu, kteří pomáhali s

odstraňováním vody z prostor herny a
šaten. Děkujeme!
Musím zde velice poděkovat celému
kolektivu
zaměstnanců
mateřské
školy, který pochopil situaci a naprosto
ochotně a s ohromným nasazením
prováděl práce, které měl již za sebou a
ještě navíc likvidoval škody.
Mateřská škola touto havárií utrpěla na
kvalitě nábytku, zdiva, nové výmalby,
podlahových
krytin,
pomůcek
a
vybavení, které toho času bylo vyskládáno na zemi. Elektroinstalace dosud,
z důvodu vlhkosti, nefunguje, musí
se nechat vyschnout. PC se nám
zatím nedaří nastartovat (také jsme
z něj vylévali 15 cm vody). Jsme tedy
prozatím omezeni při vedení třídní
dokumentace v elektronické podobě a
úklidových pracích na třídě. Nefungují
zásuvky.
Veškeré vadné přívody vody do WC
jsou k dnešku vyměněny za nové,
a doufejme tedy za bezpečné!
Značných škod utrpěl koberec, který se
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nám sice podařilo vysušit, ale nasákl
do sebe nečistoty z podkladu, plánujeme výměnu hned, jak nám to dovolí
finanční možnosti. MŠ má majetek
(movitý majetek – nábytek, vybavení,
elektrozařízení atd.) pojištěn a obec
má pojistku na budovu, kde bude nutno
uplatňovat odškodné podlahových
krytin a zdiva. Tady si tedy budeme
muset počkat na vyřízení obou pojistných událostí. Doufám ale, že nový
koberec budeme moci opatřit dříve,
než se celá procedura s pojišťovnou
dokončí.
A je to! Do neděle 2. 9. 2012 se
společným úsilím skutečně podařilo
připravit důstojné prostory pro naše
Včeličky. Malé nedostatky, které nebyly
v našich silách, nám prosím odpusťte!
V průběhu školního roku se budeme
snažit dovybavit třídu pomůckami
a materiálem, který nám jaksi odplavila
voda. Za případnou pomoc v podobě
výtvarného a pracovního materiálu
budeme velice vděčni. Děkujeme.
Helena Váňová – ředitelka MŠ Holubice

Zahradní slavnost v holubické
školce
Poslední červnové úterý v podvečer dětí
ve školce neubývalo, ba právě naopak,
na zahradě se kromě dítek sešli i jejich
rodiče a další rodinní příslušníci, konala
se tam Zahradní slavnost na počest
odcházejících předškoláků.
O zábavu se postaralo oblíbené duo
Inky Rybářové a Dendyho Rybičky.
Během okamžiku roztančili všechny,
co nohy měli. Pauzy mezi rytmickými
písničkami vyplnili vtipným povídáním,
do aktivit zapojili i rodiče. Chvílemi dítka
odbíhala ke stolům prohýbajícím se pod
tíhou laskomin ze zahrádek přítomných
maminek a kuchyně školky.
Po vystoupení hostů nastal čas šerpování budoucích školáků. Tohoto čestného
úkolu se zhostila paní starostka spolu
s paní ředitelkou a třídní učitelkou
předškoláků. Atmosféra aktu byla velmi
dojemná, vlídná slova Inky, hudební
kulisa a pasování dítek na školou
povinné udělalo své. Plakaly maminky,
babičky, šerpované děti, kterým se ze
školky nechtělo, mladší děti, kterým
bylo líto, že nejsou také šerpované
a nebudou již potkávat své kamarády.
Očka účastníků slavnosti opět rozveselila Inka svojí závěrečnou písničkou,
děkujeme MŠ Holubice za příjemně
strávené odpoledne v areálu školky.
AJ

Děti si Zahradní slavnost opravdu užily

Pro každého budoucího prvňáčka bylo šerpování
velkou chvílí
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Prázdniny skončily, škola
začíná!
Dva měsíce volných letních dnů jsou
nenávratně pryč a naši žáci se spolu
s učiteli opět pustili do školní práce.
Učitelé a další zaměstnanci školy
ovšem dříve, aby stihli vše připravit na
slavnostní zahájení.
Nový školní rok 2012/2013 zahájily
všechny třídy v budově v Holubicích.
Jedná se o dočasné a trochu stísněné
řešení, které má však trvat pouze
do 14. září. Vynutilo si ho zdržení
během rekonstrukce školní budovy
v Tursku, kde probíhá přístavba učeben
pro další oddělení mateřské školy,
rekonstrukce kuchyně, jídelny, šaten
a sociálního zařízení v přízemí budovy.
Bude to krásné! Už se těšíme na
dokončení.
Nový školní rok začal za krásného
slunečného počasí a opět s jiřičkami na
elektrických drátech před školou připravených k brzkému odletu do teplých krajin.

Ze školních lavic
Školní družina bude mít do 15.00 hod.
dvě oddělení. Její provozní doba bude
do 18.00 hodin.
Přibylo i strávníků, a proto posilu dostala
i školní kuchyně. Pomáhat nám bude
paní Věra Bittnerová.
Školní rok je před námi. Přejeme si, aby
naše žáky neopouštěla touha po nových
vědomostech a dovednostech, smysl
pro disciplínu, píle, vzájemná ohleduplnost a šetrnost. Aby učitelé měli stále
dosti chuti vymýšlet pro děti zajímavé
a tvořivé úkoly, aby měli dosti sil k důslednosti, aby měli požadavky vůči svým
žákům „šité na míru“ a hodně pedagogického umění v situacích, kdy se
některých z těch potřebných podmínek
nedostává. Přejeme si, aby naše škola
stavěla na partnerském vztahu s rodiči
a naše společná spolupráce přinesla
prospěch dětem.
Naše škola stojí před další výzvou ke
svému růstu. Pracujeme v moderní a
výborně vybavené škole v Holubicích, v
plném proudu je modernizace v Tursku,
Poprvé ve školní lavici...

nárůst dětí dává příležitost pedagogicky, organizačně i ekonomicky rozvíjet
nabídku školy. I v tomto školním roce
chystáme tradiční školní akce jako
je Martinské posvícení, školní ples,
školní akademie. Chystáme zimní i letní
školu v přírodě, budeme pokračovat
ve spolupráci s bavorskou a francouzskou školou. Nabídneme dětem od října
zájmové kroužky, letos navíc i kroužek
keramiky. Budeme se ucházet o důvěru
rodičů posledních tříd mateřských škol
i vás, kteří jste se přistěhovali. Sledujte
dění v naší škole na našich stránkách
www.zstursko.cz, přijďte se podívat,
rádi vám všem o práci školy podáme
podrobné informace.
Děkujeme za významnou
podporu
vedení obce Holubice a Tursko, které
tvoří náš spádový obvod a těšíme se
na spolupráci s mnoha spolky, sdruženími i jednotlivci v obou obcích.
Závěrem mi dovolte nabídnout vám
opět k potěšení stále aktuální a inspirativní text.
Mgr. Vít Šolle, ředitel školy

Idea školy obecné
„Za prvé, my máme na mysli všeobecné vzdělání všech, kdo se narodili lidmi,
ke všemu lidskému. Musí tedy být
vedeni pospolu jednou cestou, kam
až mohou být vedeni, aby se všichni
navzájem povzbuzovali, podněcovali
a bystřili.
Za druhé chceme, aby všichni byli
vzděláni ke všem ctnostem, také ke
skromnosti, svornosti a vzájemné
úslužnosti. Nesmějí tedy být od sebe
odtrhováni tak brzy a nesmí být
některým podávána příležitost, aby se
sobě líbili nad jiné a aby pohrdali jinými
vedle sebe.“
J. A. Komenský
Napoprvé děti do třídy doprovázeli rodiče

Obrázek tedy jako ze slabikáře. Dorazilo
všech 73 dětí, které bude naše škola
v letošním školním roce mít. Slavnostní
proslovy prvně „přenášel“ do tříd školní
rozhlas a největší pozornosti se přirozeně těšily děti v první třídě.
Je jich devatenáct a na památku svého
velkého dne si odnesly pamětní list
s kytičkou. Ve třídě je spolu s rodiči přivítal
pan učitel Mgr. Miroslav Vavřich, který
na naší škole od letošního školního roku
bude vyučovat. Pedagogický sbor se
také rozrostl o pana učitele Mgr. Pavla
Bartoše, který bude vyučovat tělesné
výchově na část úvazku a působit jako
druhý vychovatel ve školní družině.

Kulturní dění v obci
Pozvánka
Pohádkový les
Kdy:
Kde:

22. 9. 2012 od 13.00 hod.
lesík za fotbalovým hřištěm
v Holubicích

Pořadatel: OÚ Holubice
Zveme všechny děti a jejich rodiče
na další ročník oblíbené akce pro děti
– Pohádkový les, účastníci se v lesíku
za hřištěm mohou těšit na nejrůznější pohádkové postavičky, u kterých
budou plnit rozmanité úkoly.

Pozvánka
Kavárnička dříve
narozených
Dne 27. 9. 2012 od 15.00 hod.
na OÚ Holubice proběhne další
Kavárnička dříve narozených –
pravidelné setkání připravované
Klubem důchodců při Obecním
úřadu Holubice. Akce se uskuteční v zasedací místnosti OÚ. Zveme
všechny seniory, kteří se rádi baví,
neboť i na toto odpoledne bude
připraven pestrý program. Na těchto
setkáních je pravidelně 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!
Sportovní den pro děti zakončila
záplava bublin
Holubická děvčátka se zúčastnila
Míšina vystoupení

Cvičení s Míšou v Holubicích
Obloha bez jediného mráčku, sálající
dlažba v ulicích – takový byl první
červencový svátek v Holubicích.
Centrem všeho dění se po poledni
stalo okolí fotbalového hřiště, konal se
tam Sportovní den pro děti organizovaný TJ Sokol Holubice ve spolupráci
s místním OÚ. Odpoledne věnované
našim ratolestem uvedl pan František Mareš (předseda holubického
Sokola), seznámil účastníky s bohatým
programem.
Mezi 14. a 15. hodinou přítomné
roztančila a rozezpívala Míša Růžičková, oblíbenkyně dítek školkou i
školou
povinných.
Její
rytmické
písničky zná většina malých děvčátek
a jejich maminek. „MÝDLEM, HEZKY
MÝDLEM“ notovaly si malé slečny
a poctivě „omývaly“ záda kamarádkám.
Následovalo „hasičské cvičení“, při
němž cvičenky disciplinovaně pochodovaly dopředu a dozadu. Míša měla pro
děti připravené soutěže, kterých se
dítka velmi ráda zúčastnila. Rozloučila se s nimi písničkou Kamarád, na
kterou si na pódium přizvala pomocnice
z publika.
Následovalo
sportovní
zápolení
na hřišti, dítka se mohla vyřádit při
skákání v poštovním pytli, házení míčky,
vození gymballu v trakárku, střílení gólu
do branky a mnoha dalších disciplínách, které byly po zásluze odměněny
sladkostmi.
Po 16. hodině pódium ovládl legrační
pirát Cucino, který svým bezprostředním vystoupením bavil děti i dospělé.
Malí i větší ho hltali pohledem, plnili
úkoly, poslouchali příkazy mladého
baviče. I on si vzal nadšené dobrovolníky na pódium, aby je zapojil do děje
a odměnil dárky. Na konci show přizval
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na jeviště oživlého plyšového medvěda,
společně se pohupovali do rytmu
písniček, nezahálel ani lev Generali,
který se vlnil v publiku, na závěr oba
„plyšáci“obdarovali děti drobnostmi pro
radost.
Nechyběl ani „bublinomet“ pro radost
našich nejmenších, vystřídal ho bonbonkový déšť a jeho následný sběr
do kapes, triček, šatů, klobouků a kšiltovek. Když se kapsy vyboulily svým
obsahem, přišly na řadu koláče z rukou
paní starostky.
V průběhu celého odpoledne byly dětem
k dispozici 3 dámy s barvičkami, které
jim dělaly radost kresbou nejrůznějších
motivů či zvířátek na obličej zdarma
(hrazeno sponzory). Na závěr dětského
odpoledne si každé dítko odneslo domů
tašku plnou sladkostí a jiných drobností, nanuk pro osvěžení, občerstvení
Sokola vydalo dětem opečený párek
a limonádu pro dobití energie.
Děkujeme sponzorům za jejich rozhodnutí věnovat finanční či věcné dary pro
zajištění krásné akce pro děti, jmenovitě: TJ Sokol Holubice, OÚ Holubice,
restauraci U hřiště, potravinám paní
Helebrantové, restauraci Holubička,
firmě Balon servis, vinotéce Provinium,
pojišťovně Generali, firmě ABC květiny.
Místní TJ Sokol a OÚ patří velký dík
za organizační zajištění celého odpoledne, za skvělý výběr hostů, kteří se
dětem moc líbili, zapojili je do svého
vystoupení, roztančili je a rozesmáli. Rovněž děkujeme dobrovolníkům
u jednotlivých stanovišť za nezištnou
pomoc při průběhu soutěží.
Letošní ročník Sportovního dne si dal
laťku opět výš, vážíme si zdejších akcí
pro děti, které nejsou samozřejmostí
a které by nám jiné obce mohly závidět!
AJ
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Ohlédnutí za minulou fotbalovou sezónou a nová sezóna
2012/2013
Sezónu 2011/2012 dohrálo v červnu
A mužstvo TJ Sokol Holubice vítězstvím
5:2 nad Řevnicemi a skončilo tak s 39
body na slušném 3. místě v tabulce.
Soutěž vyhrály Zbuzany s výrazným
náskokem 75 bodů před druhými
Roztoky s 59 body.
S koncem sezóny se s týmem po
5-ti letech rozloučil trenér Jaroslav
Hamouz, kterému i touto cestou
děkujeme za vše, co pro tým za ta léta
udělal.
Přejeme mu hodně štěstí na jeho novém
působišti v Tuchoměřicích. Nově A tým
vede trenér Jiří Šarlinger, který dříve
působil ve Velvarech, Slaném či Aritmě
Praha.
Přes prázdniny již pod vedením nového
trenéra
mužstvo
absolvovalo letní přípravu. V přátelských
srpnových utkáních jsme remizovali 3:3
s Vinařicemi a zavzpomínali jsme ‚
na legendární bitvu na „Turském poli“
– pro změnu na „Turském hřišti“ jsme
porazili Tursko vysoko 12:1.
19. srpna pak holubický A tým vyhrál
turnaj DSO Budečsko 2012. Nejprve
jsme v sobotu 18.8. vyhráli nad
domácími a pořadateli Sokol Blevice
0:3. Druhý den jsme ve finále smetli
SK Otvovice 4:0, a tak jsme si s čistým
štítem odvezli pohár pro vítěze. Nejlepším střelcem Holubic na turnaji byl Jiří

Fotbal
Valtr, který vstřelil tři branky, dvě dal
Milan Bláha.
Doufejme, že naši chlapci zúročí kvalitní
letní přípravu v nové sezóně 2012/2013,
která začala 25. srpna. Hostili jsme
Dobříč, která nám naposledy naložila
7 gólů, a tentokrát jsme dokázali zvítězit
2:1 díky Jiřímu Valtrovi, který hostům
nadělil dva góly.
1. září jsme hráli v Červeném Újezdě
a díky jednomu vlastnímu gólu
ze strany soupeře jsme uhráli remízu
3:3 (poločas byl 2:1).
V sobotu 9. září pak u nás hrála Kosoř
a v příjemném letním počasí jsme
soupeře porazili 5:1 (po poločase 2:1).

– pro změnu si ale okresní přebor zahrají
holubičtí mladší žáci. Ti svoji soutěž
zahájili na domácím hřišti v neděli
9. září utkáním s Břežany, které skončilopro nás neradostným výsledkem 4:8.
Nezbývá než doufat, že příště bude líp.
:-)
Další utkání mladších žáků:
16. 9. v 10.00 Červ. Újezd – Holubice
23. 9. v 10.00 Holubice – Čisovice
30. 9. v 10.00 Holubice – Hostivice
5. 10. v 16.30 Roztoky - Holubice
HM

Další utkání A týmu:
15. září hrajeme v Dobřichovicích s
jejich B týmem (od 16.30 hod) a pozvat
vás můžeme na zápas Holubice versus
Roztoky, který nás čeká na domácí
půdě v sobotu 22. září od 16.30 hodin.
29. září zajíždíme do Řevnic (hraje se
od 16.30) a další domácí zápas hrajeme v sobotu 6. října od 16.00 hodin, kdy
hostíme Drahelčice.
A co naše mládež?
Dorost se se sezónou rozloučil poměrně
hořce doma prohrou 1:4 s Libčicemi a skončil ve spodní části tabulky.
Po utkání proběhla zvláštní rozlučka
– nejen se sezónou, ale i s mistrovskými soutěžemi. Do příštího ročníku se
dorostenecké mužstvo nepřihlásilo.
TJ Sokol Holubice nebudou v letošní
sezóně reprezentovat ani starší žáci

Jsme jedničky! (starostka Ježková a
kapitán Láďa Helebrant)
Týmové foto s vítězným pohárem

Komerční inzerce
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V pátek 21.9. dostane každý
zákazník lahev rulandy bílé
jako dárek!

ci
Dovolujeme si vám připomenout,
n
i
oz
K
že každý pátek v 19:30 u večerky v
probíhá prodej kvalitních stáčených vín

vína bílá

Rulandské šedé
Ryzlink rýnský

Z čejkovic.

suché

65,-

suché

65,-

polosuché 65,Pálava
Tramín červený polosuché 65,polosuché 65,Chardonnay
polosladké 100,Chardonnay
exclusiv

Hibernal
Muškát ottonel

polosladké 65,polosladké 65,-

Každý 20.litr
zdarma

růžová a červená

Merlot

růžové polosladké

65,-

Zweigeltrebe

růžové polosuché 65,-

Syrah 14,5%alk.

suché

65,-

suché

65,-

Rulandské modré

Rubinet
Cabernet sauvignon
Modrý portugal

suché

65,-

polosuché 65,polosladké 65,-

www.sykora-vino.cz
608230497

JP Modely & Hračky je internetový obchod se sídlem v Holubicích.
Zabýváme se prodejem plastikových modelů k sestavení (auta, letadla,
lokomotivy a lodě), plechových sběratelských modelů klasických
vozidel, kovových modelů komerčních vozidel a zemědělské a bojové
techniky. V naší nabídce najdete také auta a tanky na dálkové ovládání
a různé dárkové předměty.
Pro bližší informace navštivte prosím www.jpmh.na.aukro.cz
Našim spoluobčanům z Holubic a Kozince nabízíme do 31.12.2012
slevu 5%na veškerý sortiment + přepravu zdarma. Platba může
být provedena v hotovosti nebo převodem na účet. Pro uplatnění
výše uvedené slevy nás kontaktujte mailem na
jpclegg92@hotmail.com

IČ 87486881
NABÍZÍME K PRODEJI KRÁSNÝ POZEMEK NA STAVBU RD V HOLUBICÍCH

•
•
•
•
•
•

pozemek se nachází na okraji obce ve staré zástavbě - vedle jízdárny, s ojedinělým výhledem do krajiny
plocha pozemku: 925 m2
možnost přikoupení i vedlejšího pozemku
sítě: voda, kanalizace, elektřina
cena: 1 490 000,- Kč
Tel.: 602 646 983; E-mail: jarmark@centrum.cz

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: 28. 9. 2012. ● Další číslo vychází: 1. týden
v říjnu. ● Tel.: 315 786 086, e-mail: redakce@holubicekozinec.cz, www.holubicekozinec.cz.

