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Přehlídka masek letošního Pohádkového lesa

		

Vodník - pohodář :o)

Z pohádky do pohádky
Paprsky babího léta zářijové soboty vylákaly místní děti i jejich rodiče do lesíka nad hřištěm,
kde se kromě hub jedlých i nejedlých vyskytovala stvoření přívětivá i strašidelná, konal
se zde tradiční Pohádkový les, jedna z nejoblíbenějších dětských akcí v obci pořádaná
obecním úřadem.
Účast byla hojná jako každý rok, účastníci vytvořili malé skupinky a s pravidelností hodinek
obcházeli jednotlivá stanoviště v lese, aby jejich ratolesti plnily nejrůznější úkoly, následně
byly odměňovány a radovaly se z krásně vyrobených masek jejich nositelů.
... pokračování na straně 6
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Informace z obce

Zastupitelstvo obce

Důležité upozornění České pošty a změna otevírací doby

Starostka:
Eva Ježková
Místostarosta: Petr Satrapa
Členové zastupitelstva:
Ing. Jan Miller, Markéta Pilecká, Ing.
Daniel Dubský, Ondřej Šrámek, Věra
Bittnerová, Markéta Šedivá, Jaroslav
Doubek

Prosíme všechny obyvatele Holubic a
Kozince, aby si na naší poště (Tursko)
ověřili, zda je jejich dům evidován
v seznamu doručovacích míst. Pošta
Vám může chodit, ale pokud Vaše
adresa není evidovaná, riskujeme, že
by nám poštu pro malý počet doručovacích míst mohli zavřít.
V opačném případě by mohlo dojít
třeba i k posílení pracovního týmu pošty
a k prodloužení otevírací doby, což
bychom jistě všichni uvítali. Poštu
nezajímá žádné jméno, ani to, jestli
na adrese bydlíte trvale či přechodně,
pouze ulice a číslo domu.
Nejste-li si jisti, že Vaše adresa je
v seznamu doručovacích adres
nahlášena, stačí Vaši ulici a číslo
domu dát na lístečku doručovatelce nebo se zeptat telefonicky přímo
na poště na čísle 315 786 031.
Děkujeme za pochopení.

Další veřejné zasedání zastupitelstva
se uskuteční 30. 10. 2012 od 18:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ.
Další vydání Našich novin najdete
ve schránce 9. - 10. 11. 2012.

Blahopřejeme jubilantům
V září oslavili narozeniny:
Mára Miloslav, 60 let
Oerter Wolf Burkhar, 65 let
Pospíšilová Jarmila, 81 let
Studená Helena, 60 let
Šeda Jiří, 60 let

Společenská kronika
Poděkování

Kalendáře na rok 2013
Od 15. 10. 2012 budou v prodeji
kalendáře na rok 2013, které můžete
zakoupit na OÚ Holubice, v holubické prodejně smíšeného zboží (u p.
Helebrantové) a v kozinecké prodejně
v Holubím háji.

Dne 20. října 2012 se dožívají 50 let
společného soužití naši rodiče Jan
a Ludmila Dalíkovi. Oslava „Zlaté
svatby“ sice již proběhla v rodinném
kruhu při posezení u grilu, ale přesto
nám dovolte tímto způsobem popřát
rodičům mnoho zdraví, štěstí, pohody
a lásky do dalších společných let.
Děkujeme za starost o naše dva syny,
jejich vnuky Tomáše (19) a Jirku (12),
Svatební fotografie z roku 1962

Od 1. 10. 2012 po blíže neurčenou
dobu (ale může jít až o 3 měsíce) bude
z důvodu nemoci změněna otevírací
doba na poště v Tursku.
Pošta tedy bude otevřena:
pondělí - pátek: 8.00 – 11.00 hod.
Po, Út, St, Pá: 14.00 – 16.00 hod.
Čt - odpoledne: zavřeno
V případě potřeby volejte na telefon
315 786 031.
Pozn.: Všem se omlouváme za komplikace, ale původně chtěla Česká pošta
z nedostatku pracovních sil zajistit
pouze 2 hodiny 2 dny v týdnu! Toto už
je výhodnější varianta. I tato situace
mohla být jiná, kdybychom měli všichni
nahlášeny své doručovací adresy...
Přejme paní Pokorné brzké uzdravení.
HM
kteří jsou obklopeni péčí a láskou
babičky a dědečka již od narození.
Do dalších let jim zároveň přejeme
pevné nervy, neboť věřte – nemají to s
námi vždy lehké.
Doufáme, že tu s námi ještě dlouho
pobudou a společně oslavíme další
výročí - „Diamantovou svatbu“.
Díky za to, že jste a za vše, co pro nás
děláte.
Jarmila, Jirka, Tom a Jiřík Dalíkovi
Manželé Dalíkovi při oslavě Zlaté svatby

Rozhovor měsíce

foto © Hana Karlachová
Paní Pokorná s vnučkou Gábinkou

Rozhovor s paní Pokornou
V dnešním vydání Našich novin vám
přinášíme rozhovor s osobností,
v jejímž případě jsme si ještě donedávna neuvědomovali, jaký „poklad“
v ní máme – zjistili jsme to až ve chvíli,
kdy jsme o ni přišli a měli možnost
poznat, jak její práci dělá někdo jiný.
Naštěstí se nám ale vrátila a podělila
se s námi nejen o to, co se vlastně
stalo... Kdo? Vedoucí „naší“ pošty
v Tursku, paní Monika Pokorná.
Kam jste se nám ztratila??
Do Středokluk. Tam jsem se ztratila.
Doslova – cítila jsem se tam hodně
„ztracená“. Rozhodlo tak vedení pošty
a jsem velmi ráda, že to bylo rozhodnutí
dočasné. Důvodem byla určitá zkušební
obměna pracovníků pošt, aby se zjistilo,
které pošty fungují dobře a které méně,
kde je problém v pracovnících pošty
a kde třeba i v lidech na druhé straně
přepážky. Jsem opravdu ráda, že jsem
po třech měsících zase zpátky. Byla to
pro mne ne právě příjemná, ale cenná,
zkušenost. A jsem ještě radši, že to
těší vás, kteří na naši poštu chodíte moc děkuji za vaše milá slova, přijetí
a podporu, velmi si jí vážím. Na turské
poště jsem prostě „doma“ a spokojená.
Proslýchá se, že se pošta má ke konci roku rušit. Je to pravda?
Před prázdninami se skutečně tahle
informace objevila. S tím, že mělo
Tursko i s Holubicemi spadat pod Velké
Přílepy. Naštěstí je ale všechno jinak
a mohu vám s radostí říci, že vše
zůstane minimálně tak, jak je. Možná
bude i lépe – to ovšem záleží na lidech,
kteří v Tursku, Holubicích a Kozinci žijí.
Jak to? Jak můžeme ovlivnit, co bude
s naší poštou dál?
Každá pošta stojí na svých doručo-

vacích či odevzdacích adresách. Jde
o čísla domů, kam je pošta doručována
– není důležité, zda člověk má na tomto
čísle trvalé či přechodné bydliště, poštu
nezajímají ani jména, ale fakt, že dům
je obydlený a že tedy jde o doručovací
místo.
Na tomto místě bych chtěla apelovat
na všechny, aby si ověřili, zda právě
jejich dům – jejich popisné číslo, máme
v naší evidenci doručovacích adres.
To nesouvisí s tím, že jim pošta chodí.
Je potřeba adresu nahlásit. Stačí
zavolat na poštu, stavit se, osobně
říci doručovatelce či jí dát lísteček
s adresou (jména opravdu nejsou třeba).
Týká se to především nových rodinných
domků, ale nenahlášeno je bohužel
i řada již déle obývaných adres. Což nám
působí značné problémy. Kdybychom
měli všechny adresy evidované, měli
bychom nárok třeba na další pracovnici
pošty či na rozšíření provozní doby, což
by pomohlo nám všem.
To jste na všechno na naší poště
sama?
Ano. Na celý provoz pošty jsem sama,
plus máme na náš region tři doručovatelky. Nutno říct, velmi šikovné
doručovatelky. Jsme dobrý kolektiv.
Všechny si dokážeme vzájemně
pomáhat, když je potřeba. I to je velmi
důležité pro celkově bezproblémový
chod pošty a dobrou pracovní atmosféru. Člověk se pak do práce těší a baví
ho.
S doručovatelkami jsou jistě všichni
spokojeni. Jak je to ale s doručováním balíků?
To je náš velký problém. Náš pan
„balíkář“ je velmi vstřícný a ochotný,
ale bohužel má na závoz tak velký
region, že není v jeho lidských silách,
aby rozvezl lidem vše, co rozvést má
(balíky do ruky, obchodní balíky...).
Proto nás všechny mrzí, že máme tak
krásnou a účinnou televizní reklamu,
ale v konečném efektu „skutek utek“,
jak se říká...
Opravdu to není naše vina či lenost.
Všem, kdo pociťují v tomto směru
problém, mohu doporučit: zavolejte mi
na poštu (na číslo 315 786 031), že
čekáte zásilku a že budete doma – a já
zajistím, aby vám byl balíček doručen.
Jak dlouho vlastně na turské poště
působíte?
4 roky. Předtím jsem pracovala v Roztokách – tam jsem se také k poštovní
práci dostala.
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Co jste dělala předtím?
Dlouho jsme měli s manželem hospodu
– ostatně jsem původním vzděláním
servírka (mám SOU s maturitou). Před
svým zakotvením u pošty jsem pracovala ještě na letišti, kde jsem rozvážela
úklidové čety letadel.
Co zajímavého, týkající se pošty
a poštovních služeb, možná nevíme?
Samotnou mne příjemně překvapilo,
že poslední dobou přibývá posílaných
pohlednic i dopisů. Lidem už asi přestaly
stačit neosobní SMSky a e-maily a
vracejí se k pěkným obrázkům a ručně
psaným slovům...
Dobrou zprávou může pro mnohé být
to, že v dohledné době bude ve Velkých
Přílepech instalován bankomat. A co
možná mnozí nevědí je to, že na poště
si mohou vyřídit spoustu jiných věcí,
než jen dopis, balík či složenku.
Jaké jiné věci myslíte?
Mám na mysli třeba možnosti Poštovní
spořitelny - zřízení účtu, ale třeba i
vyřízení povinného ručení na auto,
stavební spoření či různé druhy pojištění. Některé služby domlouvám přímo
já, na jiné máme spolupracující specialistku. Nemusíte se obávat zdržování
ostatních lidí ve frontě – tyto věci se řeší
tak říkajíc mimo „halu“ a klidně i mimo
otevírací dobu pošty. Stačí naznačit, co
potřebujete, a vše je na domluvě.
Stalo se Vám za Vašeho působení na
poště něco dramatického?
Nu... Jednou takhle před Vánocemi mne
navštívila na poště policie s tím, že je
taková riziková doba a kdyby se někdo
podezřelý ochomýtal kolem pošty, ať
zavolám na číslo, které mi dali.
Jednoho dne v podvečer se skutečně
nějaký divný člověk u pošty objevil a
budil jisté obavy – tak jsem se rozhodla
na ono číslo raději včas zavolat. Ovšem
bylo mi řečeno, že na takové věci není
čas... Naštěstí se ten den, ani přes
noc a ani později nic nestalo, a tak se
nakonec žádné „drama“ – naštěstí nekonalo. :-)
Občas se asi musíte setkat s nepříjemně naladěnými lidmi...
To bohužel ano. My opravdu nemůžeme
za to, že dálniční známka už stojí 1500,Kč... Naštěstí je ale těch „negativních“
málo. A spíš ani nejsou tady od nás,
třeba jen projíždějí.
... pokračování na straně 4
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... pokračování ze strany 3

Každému se snažíme maximálně vyjít
vstříc, vše jde domluvit – například
není problém vám vydat zásilku i mimo
pracovní dobu pošty. Většinou jsem
na poště mnohem dříve, než pošta
otevírá, přes den a také docela dlouho
po jejím uzavření. Stačí zavolat nebo
zkusit zaklepat na okno. :-)
Co vlastně všechno na poště děláte?
Lidé asi mají pocit, že jen tak razítkujete dopisy...
Ono to tak trošku z druhé strany přepážky
vypadá. Ale kolik je kolem chodu pošty
práce, to si dovede představit málokdo
– přebírání, třídění, evidence zásilek,
„papírování“, občas boj s počítačem,
uzávěrky, práce s penězi...
Mimochodem - víte, že peníze vnímáme
jen jako barevné papírky? Kdo je vidí
jinak, toho by mohly pokoušet.
Na závěr se vždy ptáme na profesní
a osobní přání...
Tak z osobních je to určitě zdraví – pro
mne je to teď o to aktuálnější, že mne
čeká snad menší operace kolene...
A profesně budu velmi ráda, když bude
naše pošta dobře fungovat. Protože
když budou spokojení lidé, budu spokojená i já.
Velmi děkuji za rozhovor. Vám jistě za
všechny přeji stálou pohodu a pevné
zdraví - aby se Vám koleno rychle
zahojilo. A my si všichni přejme,
abychom se mohli na naši poštu a na
Vás vždy těšit. :-)		
				
HM

Navýšení ceny za odvoz
komunálního odpadu
Každého z vás, kteří máte v obci
Holubice či Kozinec trvalé bydliště,
se dotýká nová vyhláška, kterou
schválilo obecní zastupitelstvo dne
25. 9. 2012. Stanovuje výši poplatku
za odvoz komunálního odpadu s platností od 1. 1. 2013 na 650,- Kč na 1
osobu v domácnosti (dosud se platilo
500,- Kč na osobu).
Toto navýšení bylo nutné s ohledem
na obecně se zvyšující náklady
- podobně tomu je téměř všude
po republice. Obec již doplácela
na odvoz komunálního odpadu téměř
půl milionu korun ročně. Pro vaši
informaci dělaly příjmy z místních

Dne 25. 9. 2012 se uskutečnilo veřejné zasedání obecního zastupitelstva.

Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Smlouvu o dílo na zabezpečení výkonu pečovatelské služby s městem
Libčice nad Vltavou.
2. Smlouvu o zajištění plnění povinné školní docházky a o příspěvku na školní
vzdělávání s obcí Velké Přílepy.
3. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu
o právu stavby č. IZ-12-6000298/1 Holubice - Kozinec přestavba vedení VN se
společností ČEZ Distribuce a.s. za úplatu 30.000 Kč.
4. Umístění a stavbu chodníků na pozemcích v majetku Středočeského kraje
a dále souhlasíme s bezúplatným převodem části pozemku dotčeného stavbou
chodníků. Stavba byla zrealizována na pozemcích:.
p.č. 293/1, k.ú. Kozinec, o výměře cca 1632 m2
p.č, 615, k.ú. Kozinec, o výměře cca 498 m2
p.č. 576, k.ú. Holubice, o výměře cca 82 m2
p.č. 373/2, k.ú. Holubice, o výměře cca 1900 m2
Zároveň zastupitelé schválili uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní.
5. Změny v rozpočtu obce Holubice č. 2/2012 na základě doporučení finančního
výboru.
Rozpočtové příjmy:
+ 2.660 Kč (nájemné KD)
Rozpočtové výdaje :
- 148.242 Kč (vícenáklady hřiště)
			
- 2.337 Kč (veřejné osvětlení)
6. Obecně závaznou vyhlášku obce Holubice 1/2012 o poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využití a odstranění komunálního odpadu.
Různé:
1. Kapacita MŠ - projednali jsme několik možností na zvýšení kapacity MŠ
(viz.článek v NN). Nabízí se možnost zřízení tzv. dětských skupin a obec bude
sledovat vývoj v této věci.
2. Hromadící se tříděný odpad v okolí kontejnerů - obec od 1. 1. 2013 navýší
četnost vyvážení tříděného odpadu (plast, papír) na 2x týdně.
3. Nedodržování rychlosti a možné přezkoumání dopravního značení v nové
části Kozince - obec zváží a prověří možnost etapově umístit retardéry na nejproblematičtějších komunikacích. Výdaje na umístění retardérů budou zohledněny
v připravovaném rozpočtu na rok 2013.
poplatků cca 900.000,- Kč, ale náklady
obce spojené s odvozem odpadu činily
cca 1.370.000,- Kč. Navýšením poplatků
tak sice obec stále bude doplácet
na odvoz odpadu ze svého rozpočtu,
ale mělo by jít o výrazně nižší částku.
V souvislosti s navýšením ceny jsme ale
vyjednali rozšíření četnosti odvozu
tříděného odpadu (plastů a papíru)
na frekvenci 2x týdně (od 1. 1. 2013).
Jsme velmi rádi, že naši občané odpad
stále častěji třídí. Ovšem díky tomu
odvoz 1x týdně již nedostačuje – jak
je často vidět u žlutých a modrých
popelnic...
Doufáme, že častější odvoz nám
umožní mnohem kulturnější život...
Na tomto místě bychom ale chtěli
apelovat i na vás, občany, abyste se

při vyhazování tříděného odpadu
do kontejnerů snažili „minimalizovat
jeho objem“ – tedy vymačkat vzduch
z plastové láhve a pak ji teprve uzavřít,
či rozložit papírovou krabici... Bohužel
je velmi časté, že například kontejner
na plast obsahuje ¼ plastu a ¾ zbytečného vzduchu...
V žádném případě, prosíme, nenechávejte odpad vedle popelnic.
Co se týče papíru, ten je možno
po celý rok směrovat (svázaný či v krabici) k obecnímu úřadu (dříve na
rampu, nyní na stejné místo na zem)
a přispívat tak do Soutěže s panem
Popelou, které se trvale účastní děti
naší ZŠ.
Děkujeme za pochopení.

EJ

Ze školních lavic

5

Možnosti navýšení kapacity
MŠ Holubice
Od jara představitelé obce řeší
problém s naší mateřskou školou
a možností navýšení její kapacity.
Bohužel jde o ožehavý celostátní problém, jehož řešení hledají
i na nejvyšších místech.
Naše MŠ má kapacitu 75 dětí. Možná
někteří nevíte, že ještě před pár lety byla
v Holubicích Mateřská škola součástí
budovy Základní školy a měla kapacitu
jen 25 dětí. V souvislosti s výstavbou
Holubího háje ale obecní zastupitelstvo
vyjednalo s investorem (jako podmínku
realizace satelitu) vybudování velkokapacitní MŠ investorem. V jiných obcích
si toto často nevyjednali a dnes řeší
mnohem větší problémy.
V každém případě obecnímu zastupitelstvu není lhostejné, že mnozí rodiče,
jejichž děti se do školky „nedostaly“,
jsou ve velmi nepříjemné situaci. Mnoho
rodičů se na obec v tomto obrátilo
o pomoc. Obec si vyžádala potřebné
stanovisko Krajské hygienické stanice
(KHS) a také vedení MŠ k možnému
rozšíření kapacity MŠ o 9 dětí.
Ze zprávy z KHS vyplývá, že by dané
rozšíření kapacity ve své podstatě
možné bylo - prostorové podmínky

Spolupráce našich školáků
s francouzskými školáky
v novém školním roce započala úspěšně a novátorsky!
Poslední zářijové úterý jsme zahájili
komunikaci s Fromontem, naší partnerskou školou z Francie.
Žáci ze 3., 4., a 5. třídy se pečlivě připravovaly, aby se uměly dětem z Francie
představit v angličtině. Děti se s úkolem
vypořádaly perfektně. Představily se
jménem, řekly svůj věk a bydliště.

z hygienického hlediska vyhovují, ale
bylo by nutné MŠ náležitě dovybavit
a dobudovat jednotlivá sociální zařízení
v MŠ.
Ze zprávy vedení MŠ vyplývá, že
za předpokladu zajištění dostatečného
pedagogického personálu, dořešení
bezpečnostních rizik stavebního řešení
MŠ (venkovní schodiště a ochoz),
dovybavení prostor tříd, šaten, kuchyně
a sociálního zařízení, je MŠ schopna
i při navýšení kapacity na maximální povolený počet dětí na 1 třídu (28)
zajistit kvalitní předškolní vzdělávání. Znamenalo by to ovšem také
jistá omezení včetně omezení již tak
malého prostoru pro mimoškolní aktivity
(kroužky).
Pro Obec Holubice z toho plyne ten
závěr, že ve své podstatě zde možnosti
pro rozšíření kapacity MŠ jsou, ale jsou
s ním spojené značné finanční náklady.
V letošním roce na podobná opatření
v obecním rozpočtu prostor není.
Při stanovování rozpočtu obce na příští
rok obecní zastupitelstvo tyto požadavky zváží a pokusí se je v rámci možností
v rozpočtu zohlednit.
Tím to ale pro obec nekončí. Již jsme

To samé se dozvěděly i o francouzských kamarádech. Významným bodem
videokonference byla také návštěva
„neznámé osoby“. Tou byl americký
učitel Ben. Děti poslouchaly, jak se
Ben představuje a vyplňovaly podle
toho kvíz. Měly tak možnost setkat se
s rodilým mluvčím anglického jazyka.
Ale to není ještě všechno. V naší
spolupráci bude něco nového. Děti
i rodiče vybrali českou kreslenou
postavičku, která v podobě plyšové
hračky poputuje do Francie, aby
prozkoumala její rozmanité kouty.
Stejně tak k nám do Holubic a do Turska
dorazí z Fromontu jejich kreslená
postavička – Lapin cretin (Bláznivý
králíček). Děti ho budou moci vzít
na školní i rodinné výlety, vyfotit se
s ním a fotku poslat dětem do Fromontu.
Obě strany tak budou zajímavou formou
poznávat krásy a památky druhé země.
Některé děti a rodiče se do Fromontu
ve Francii podívají již o posledním
zářijovém
víkendu
během
kulturně-poznávacího zájezdu, který

prověřovali možnosti tzv. kontejnerové
školky (ze speciálních „kontejnerových“
modulů), ale ta je s náklady na realizaci
odpovídající cca 150.000,- Kč na 1 dítě zcela nereálná jak finančně, tak prostorově.
Obec také sleduje vývoj možnosti
zřizování tzv. dětských skupin. Jde
o relativně novou věc, kterou se vláda
snaží řešit obecný problém kapacitní
nedostatečnosti MŠ v celé republice.
Ve schvalovacím procesu na úrovni
vládního zákona je zřizování tzv.
dětských skupin pro děti 0-7 let (malých
skupin do 4 dětí, středních do 12 dětí
a velkých až do 24 dětí). V těchto
dětských skupinách bychom mohli nalézt
řešení, jak umožnit rodičům návrat do
zaměstnání. Více informací lze nalézt
na internetu.
Rádi bychom vás na tomto místě
vyzvali – pokud budete mít ve věci
dětských skupin jakýkoliv námět či
informace, uvítáme je.
O vývoji situace kolem zřizování dětských skupin vás budeme
prostřednictvím Našich novin dále
informovat. 			
				
EJ

se v rámci partnerské spolupráce
obcí koná. Součástí návštěvy bude
i společný výlet do nedaleké Paříže.
Tak tedy BON VOYAGE!!!
Gabriela Šollová,
učitelka anglického jazyka
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Kulturní dění v obci

... pokračování ze strany 1

Děti se tak v lese mohly setkat s
Hurvínkem, Spejblem a Máničkou,
duem krav – Veselou a fialovou Milkou,
Patem a Matem, Pepkem-námořníkem
a jeho Olivou, vodníkem, Panem Tau,
Večerníčkem (tedy spíš „Večernicí“ :o)),
vílami (jednou z nich byla naše paní
starostka), čarodějnicemi,…
Když malí soutěžící obešli všechna
kouzelná zastavení, sešli se na prostranství před víceúčelovým hřištěm,
aby dostali drobné občerstvení a párek
k opečení. Na děti čekala letos jedna
milá novinka – živá hudba na míru
našich nejmenších s organizovanými tanečky a soutěžemi o bonbonky,
rovněž vystoupení s cvičeným psem.
Rodiče využili setkání k poklábosení,
dítka se velmi dobře bavila – co víc
si při společně stráveném sobotním
odpoledni v obci přát...
Nezbývá než poděkovat OÚ Holubice
za krásné odpoledne pro rodiny
s dětmi.
AJ

Pan Skupa by měl jistě radost...
Tanečky za doprovodu skupiny Křížoband

Výzva pro příští ročník:
Každoročně se hledají dobrovolníci na jednotlivá stanoviště (masky je
možné si vypůjčit), rovněž ochotnice
k napečení buchet či koláčů pro děti.
Za pomoc předem děkujeme.
OÚ Holubice

Jedna Veselá a druhá Fialová z Alp :o)
Ukázka kynologického výcviku

V pohádkovém lese byl i strašidelný tunel

Kulturní dění v obci
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Večerníček prověřoval znalosti svých diváků
Účast byla hojná jako každý rok
Pau Tau - od originálu k nerozeznání
Kdo se to pod maskou víly skrývá?

Skupinu Křížoband si dětští posluchači ihned zamilovali
Děti si své odpoledne náramně užily
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Kulturní dění v obci
Pozvánka
na

Vítání občánků
Nové občánky přivítáme v sobotu
20. 10. 2012 od 14.00 hod.
v budově OÚ Holubice.
Rodiče a rodinní příslušníci
vítaných dětí se zapíší do kroniky
obce a zároveň dostanou dárky
pro své děti, maminky květiny
a přáníčka.
Celé vítání občánků bude fotografováno, rodiče obdrží fotky
na památku (mohou si také
přiobjednat pro babičky
a dědečky).

Bazárek dětského oblečení a
potřeb pro děti v Holubicích
V sobotu 15. 9. 2012 se v KD v Holubicích konal již tradiční bazárek, k mání
bylo podzimní a zimní 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 jaře
2013, přesné datum bude oznámeno
i v Našich novinách.
		
Lucie Benešová

Kavárnička dříve narozených
Již tradiční setkání proběhlo dne
27. 9. 2012 v 15.00 hod. v prostorách
OÚ Holubice.
Sezení zahájila paní Květa Vejražková, která přivítala všechny účastnice
(ani tentokrát se bohužel nezúčastnil
žádný muž) jménem nemocné paní
Evy Šárové. Paní Květa seznámila
všechny přítomné s plánovaným rehabilitačním cvičením, které se v naší
obci připravuje.
I když nebyl připraven žádný konkrétní
program, všechny přítomné dámy se
velmi dobře bavily a pochvalovaly si
bohaté občerstvení – obložené chlebíčky a výbornou jablkovou buchtu
s ořechy. 			
				
AP

SDH KOZINEC VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

HALLOWEENSKÝ REJ
Kdy: 27. 10. 2012 od 16.30 hod.
Kde: před hřbitovem v Holubicích, odkud půjde průvod k rybníčku Šatlava (pod hasičárnou)
Přijďte s námi strávit příjemný podvečer při dýňovém slalomu u strašidelného hřbitova, vysvobozování
dušiček z hrnečků zlého vodníka nebo boulení halloweenskou dýní ....
Program:
• lampionový průvod masek za hudebního doprovodu strašidelného vozidla pod magickou ochranou
dobrého čaroděje (lampiony s sebou)
• soutěže pro děti a dospělé za přítomnosti kouzelných bytostí, rej masek (soutěž o nejhezčí masku)
• dlabání dýní - soutěž o nejhezčí dýni (dýně k zakoupení na místě); tombola
• občerstvit se můžete v magické krčmě - nealko, pivo, víno, svařák, buřty, halloweenské buchty

Kulturní dům Holubice - rozvrh aktivit - 2012/2013
DEN
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

Sobota
Neděle

OD - DO

AKTIVITY

10:00 - 10:45

TV základní škola

20:00 - 22:00
10:00 - 10:45
20:00 - 22:00
10:00 - 10:45
17:00 - 20:00
8:00 - 12:35
19:30 - 20:30
20:30 - 22:00

Tance - soukromé
TV základní škola
Floorball
TV základní škola
Aerobic
TV základní škola
Zumba dospělí
Floorball
Rezervováno pro plesy
Cvičení pro dospělé i děti (od 2 let)

18:00 - 21:00

KONTAKT
Mgr. Vít Šolle
Hrdlička Ondřej
Mgr. Vít Šolle
p. Kostřáb
Mgr. Vít Šolle
Lenka Tydlitátová
Mgr. Vít Šolle
Sodomková Kateřina
p. Kostřáb
Tydlitátová

Kronika vypráví
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Podívejme se zpět časem, jaké zajímavosti se děly v obci Holubice v historii dávno minulé.
Neveselý příběh holubického rybníka…

„Při té příležitosti se zmíním zároveň ještě o jednom pochybeném procesu

na rušenou držbu. Na stránce 16. této knihy stojí, že r. 1406 Václav z Radče
založil zde velkým nákladem rybník, a rozumí se, že byl panský, ale nepochybně hned si toho času v něm lidé dobytek svůj plavili, brodili a napájeli a vody
rozličným způsobem užívali. Z ničeho nic však (bez velké příčiny), nájemce

dvora p. Sal Heller dne 25. června 1874 poslal do obecního úřadu přípis,
by se nikdo pod 5 zl. pokuty neopovažoval v rybníce plavit, brodit, napájet

atd. a poněvadž bylo právě sezení výboru usneseno hned, by se dala panu

Hellerovi odpověď, že se od nepamětné doby v rybníce plaví, brodí, atd. a

že se bude i nadále tak díti nedbajíc jeho zákazu. A skutečně. Pan Heller ale,
vzdor tomu že tam všichni rolníci koně atd. brodili, vybral si pouze jednoho,
a sice Jána Procházku č. 4, kterého žaloval na rušení držebnosti. Ale přišla kosa
na kámen. Když došla obžaloba, viděli zástupcové obce toho potřebu záležitost

tu vzíti v zájmu obce a stalo se i ve schůzi výboru dne 10/7 1874 protokolární

usnesení. Jak ale ani jinak nebylo možno, Procházka v zastoupení p. D. Jedlič-

kou, advokátem z Prahy, proces vyhrál a pan Sal Heller musel zaplatit soudem
mu přiřknuté účty, zbytek ale byla povinna zaplatit obec, což se i stalo.

Neb výsledek procesu byl pro celou obec užitečný tím, že jest pro věčné časy
užívání rybníka občanstvu zabezpečen.“						
Počet domů v obci
v roce 1840
„Roku

1840

bylo

v zdejší obci pouze 55 čísel
domovních,

až

pak

mezi

rokem 1860 až 1879 byla
ostatní čísla přistavěná.
Aby

bylo

pro

budoucnost

známo, viděl jsem potřebu to
zaznamenat.“

Zpracovala AJ

Dobová fotografie z kroniky z roku 1882.
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Spolky v obci / Řádková inzerce

Kozinec Stodolas - začala
hlavní sezona 2012/2013
Na letošní sezonu jsme se těšili
o trochu více než na každou jinou.
Loňské výkony a výsledky nás katapultovali na druhou příčku konečného
pořadí 3. D ligy sezony 2011/2012
a poprvé v historii našeho týmu jsme
postoupili ze třetí ligy do druhé. Bohužel
naše nadšení netrvalo moc dlouho.
Vzhledem k odhlášení značného počtu
družstev v celé soutěži, sáhlo vedení
ligy k netradičnímu zásahu. Třetí liga
byla kompletně zrušena a všichni
účastníci loňské třetí i druhé ligy hrají
ligu druhou. Pozitivum soutěže je pro
nás jasné. Konečně už hrajeme 501DO
a ne 301DO.
Máme za sebou 3 zápasy, ve kterých
jsme si vedli takto:
Kozinec Stodolas – Rozdělovský Péčko
Kladno 8:10 (19:24) – zápas byl v celém
průběhu vyrovnaný. Vedení jednoho či
druhého týmu nebylo o více jak 2 body.
Tři hry před koncem zápasu jsme ještě
drželi nadějný stav 9:8, ale třemi prohranými hrami v závěru jsme přenechali
všechny body soupeři.
Lišáci Lišany B – Kozinec Stodolas 6:12
(17:29) – Lišáci jsou jedním z mnoha
týmů, se kterými jsme hráli i v minulé
sezoně. Vzhledem k minulým výsledkům jsme byli jasnými favority. Roli
jsme potvrdili, i když se jasný výsledek
nerodil snadno. Po průběžné remíze 4:4
jsme nakonec zvítězili 12:6. Hrací místo
Lišáků se pro nás jako vždy stalo větším
problémem nežli soupeř samotný.
U Lišáků se vždy s hrou trápíme, ale
s Béčkem to zatím dopadá dobře.
Kozinec Stodolas – Ubelli DC Koleč
12:6 (26:15) – Ubelli mají na letošní
sezonu velkou posilu, kterou je stabilní
hráč druhé ligy. Naštěstí do letošní
sezony ještě nezasáhl, a proto jsme
se soupeřem neměli větší problémy.
Opětovný průběžný výsledek 4:4 jsme
dotáhli do celkem pohodové výhry 12:6.
Nutno podotknout, že Lišáci Lišany B
i Ubelli DC Koleč jsou celky z druhé
poloviny tabulky a
naše vítězství byla
nutností.
Příští zápasy ukážou
naší letošní sílu.
Luboš Růna

Fotbalové výsledky TJ Sokol Holubice
A tým
15.9. Dobřichovice B – Holubice
22.9. Holubice – Roztoky
29.9. Řevnice – Holubice		

2:0 (po poločase 1:0)
3:0 (po poločase 0:0)
0:3 (po poločase 0:2)

Mladší žáci
16.9. Červený Újezd – Holubice
23.9. Holubice – Čisovice		
30.9. Holubice – Hostivice		

20:0 (po poločase 9:0) mazec...
6:2 (po poločase 4:0) první výhra!
7:5 (po poločase 4:0)

Další zápasy:
A tým
Sobota 6. 10. od 16.00 hod.		
Neděle 14. 10. od 16.00 hod. 		
Sobota 20. 10. od 15.30 hod. 		
Sobota 27. 10. od 14.30 hod. 		
Sobota 3. 11. od 14.00 hod.		

Holubice – Drahelčice		
Zbuzany B – Holubice		
Holubice – Velké Přílepy - malé derby!
Třebotov – Holubice		
Holubice – Středokluky		

Mladší žáci
Pátek 5. 10. od 16.30 hod. 		
Neděle 14. 10. od 10.00 hod.		
Neděle 28. 10. od 10.00 hod. 		
Neděle 4. 11. od 12.00 hod. 		
					

Roztoky – Holubice		
Holubice – Zvole		
Holubice – Řevnice/Všenory
Povltavská FA (hřiště Hvozdnice) Holubice

Upozornění

Prodám

Žádám rodiče dětí docházejících
do Základní školy v Holubicích, aby
svá auta parkovali tak, že nebudou
bránit vjezdu a výjezdu aut obyvatel
domů v okolí školy.
Také zde normálně žijeme a jezdíme
auty, děkuji.
Šárka Klingová, Holubice č.p. 20

Řádková inzerce

Prodám permanentku na
8 x 50 minut VACUSHAPE
8 x 0,5 l neperlivá voda
8 x emulze proti celulitidě
za 1.700,- Kč /PC 2.000,- Kč/
v Horoměřicích, ul. Na Pískách 777,
více na www.josephina.cz z důvodu
mého těhotenství.
Fabianová, tel.: 777 02 55 99
e-mail: gapppa@email.cz

Nabídka služeb
NEBAVÍ VÁS ŽEHLENÍ?
JE TO PRO VÁS MUČENÍ?
NEBAVÍ VÁS ŽEHLIČKA?
JE TO PRO VÁS HONIČKA?
NABÍZÍM ŽEHLENÍ OD 500,- KČ
ZA KOŠ PRÁDLA. CENA DOHODOU
DLE
MNOŽSTVÍ
A
OBSAHU.
KONTAKT: 777 034 451

Prodám stavební parcelu č. 54/12
Plocha: 988 m2
k.ú.:
Kozinec
Obec: Holubice
Cena: 1.695.000,- Kč
Elektřina na pozemku.
Tel.: 603 508 280

Komerční inzerce
OSOBNÍ FINANCE I.
Důchodová reforma krok za krokem
Rok 2012 je rokem důchodové reformy. Které informace a klíčové
momenty jsou zásadní pro běžného
občana?
„Z Finančního barometru společnosti
Partners vyplývá, že pro více než dvě
třetiny Čechů je současná penzijní
reforma nesrozumitelná. Ještě hůře je
na tom reforma z pohledu důvěry v její
dlouhodobé fungování. Za reformou se
přitom skrývá jednoduchá koncepce, u
které stačí pamatovat na pár základních bodů,“ říká Nikola Blažon, finanční
poradce společnosti Partners.
Na co tedy myslet?
Klíčovým momentem je 30. listopad
2012, poslední den pro uzavření
penzijního připojištění za současných podmínek. Ty zaručují kladné
zhodnocení a možnost výběru 50 %
prostředků po patnácti letech spoření.
1. ledna 2013 startuje penzijní reforma.
I. pilíř (sociální pojištění, ze kterého se
vyplácejí důchody) a III. pilíř (penzijní
připojištění) budou doplněny o dobrovolný II. pilíř. Posledním okamžikem pro
vstup do II. pilíře pro osoby starší 35 let
je 30. červen 2013.
Jak chápat pilíře penzijního systému?
I. pilíř představuje současné odvody

zaměstnanců (28 % hrubé mzdy).
Z těchto prostředků jsou vypláceny
současné důchody. II. pilíř nám umožní
dobrovolně převést 3 % z hrubé mzdy,
které dnes odcházejí do I. pilíře (v I. pilíři
zůstane jen 25 % mzdy), přidat k nim
další 2 % ze svého a spořit je v nových
důchodových fondech na vlastním účtu.
III. pilíř bude obdobou současného
penzijního připojištění. Hlavní výhodou
bude možnost volby investiční strategie, nevýhodou riziko poklesu hodnoty
investice a nutnost setrvat ve spoření
až do věku odchodu do důchodu, bez
možnosti výběru 50 % naspořených
prostředků po patnácti letech.
Vstoupit tedy do II. pilíře – ano, nebo
ne?
Na tuto otázku není jednoznačná
odpověď. Vždy záleží na plánech,
potřebách a možnostech klienta. Až
na základě těchto informací je finanční
poradce schopen navrhnout optimální řešení. Ale finanční plánování není
jen o penzi. Například u rodiny, která
hledá finanční stabilitu, je třeba se blíže
zabývat zejména jejich cíli a představami do budoucna. Teprve na základě
těchto informací je možné připravit
propočty, které se budou týkat i zajištění
na důchod.
Co navíc jste schopni nabídnout
oproti bankám, pojišťovnám apod.?
Jde hlavně o nezávislost. Zaměstnanec
banky nikdy nepošle klienta ke konku-
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renci, bude vždycky kopat za „svou“
instituci, i když to pro klienta nemusí být
jednoznačně výhodné. Oproti tomu my
jsme schopni nabídnout parametrově
i poplatkově výhodnější službu, která
není vytržená z kontextu a zapadá do
celkového finančního plánu klienta.
Nezávislost ale souvisí i s provizemi. Nebojte se svého poradce zeptat,
zda je má sjednocené. Pokud ano,
znamená to, že není motivován jedním
produktem. Zjistěte si také informace o společnosti, v níž pracuje – jak
je na tom v porovnání s konkurencí v
oblasti produktové nabídky (doporučuji
www.produktovelisty.cz), zda se věnuje
například vzdělávání a osvětě obyvatelstva atd.
Co byste doporučil lidem, kteří si
chtějí ve svých financích udělat pořádek?
Svěřte se do rukou odborníka. Není nic
horšího než poradce motivovaný svou
provizí či „dobré“ rady od kamarádů v
hospodě. Peníze nás provázejí celým
naším životem, plní nám spoustu našich
hmotných přání a je škoda, pokud je
utrácíme za nesmyslné poplatky či
služby, které nikdy nevyužijeme.
Bc. Nikola Blažon
Finanční poradce
pro oblast Holubice, Kozinec
Tel.: 602 178 207
Email: nikola.blazon@partners.cz
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