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Zastupitelé projednali

Rozhovor se starostkou
Soutěž o Zlatý erb

Povinné poplatky obci

Děti z místní základní školy a pan Mára (zaměstnanec OÚ)

Zápis základní školy
Myslivecký ples

Změna vedení SDH

Tři králové v Holubicích
V pátek 7. ledna již tradičně vypravila naše škola Tři krále, kteří s koledou
vinšovali nový rok. Jen tentokráte jsme se o den zpozdili, neb jsme se v
závěji brodili. Navštívili jsme obě mateřské školy i Obecní úřad v Holubicích a Tursku. Všude nás čekalo milé uvítání. I Vám štěstí, zdraví, dlouhá
léta vinšujem...

2

Zastupitelstvo obce:
Starostka obce:
Eva Ježková

Místostarosta obce:
Petr Satrapa

Členové zastupitelstva:
Ing. Jan Miller, Markéta Pilecká,
Ing. Daniel Dubský, Ondřej Šrámek,

D

ne 14. 12. 2010 se konalo další
veřejné zasedání zastupitelstva
obce.

Zastupitelstvo schválilo...

- návrh rozpočtu obce Holubice pro rok
2011. Výše příjmů v rozpočtu 32.990
tis. Kč a výše výdajů 32.990 tis. Kč.
Návrh rozpočtu je vyrovnaný.
- navýšené změny podle původního
schváleného rozpočtu obce, jedná se o
tyto změny:
rozpočtové příjmy:

157,93 tis. (daň z příjmu fyzických
osob ze závislé činnosti)
400,71 tis. (daň z příjmu právnických
osob)
817,89 tis. (DPH)
rozpočtové výdaje:

38,67 tis. (svoz KO)
13,42 tis. (volby )
7,19 tis. (komunální volby)
215 tis. (MŠ)

- uzavření dohody s obcí Velké Přílepy
o zajištění plnění povinné školní
docházky na II. stupni ZŠ ve Velkých
Přílepech žákům s trvalým pobytem v
obci Holubice-Kozinec
- uzavření smlouvy s Eugenií Sychrovskou (psí útulek Bouchalka), která se
zavazuje obstarat péči o zatoulané psy,
kteří budou odchyceni v katastru obce
Holubice-Kozinec. Odměna za služby
činí 20 Kč na jednoho obyvatele.

Informace z obce

Věra Bittnerová, Markéta Šedivá,
Jaroslav Doubek

Veřejná zasedání zastupitelstva v roce 2011 se uskuteční:

22.02., 29.03., 03.05., 31.05., 28.06.,
27.09., 25.10., 29.11., 13.12.
Vždy od 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ.

- uzavření smlouvy o dílo se společností
ELEKTRO-KLEIN s.r.o. Předmětem
smluv je rekonstrukce veřejného
osvětlení v Holubicích v rámci
pokládky
NN
do
země.
- uzavření smluv o zřízení věcného
břemene se spol. ČEZ Distribuce, a.s.
ve výši 60.000 Kč. Jedná se o uložení
kabelového vedení NN do obecních
pozemků p. č. 48/5,51/1 a 349/1 v
k. ú. Holubice

- uzavření smlouvy o dílo se spol.
Highest Investment a.s. Předmětem
smlouvy je provedení stavebních
úprav obratiště autobusů dle projektové dokumentace. Cena za dílo bude
započtena se zhotovitelem z titulu
smlouvy v rámci IV. změny ÚPO
- uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru
ve výši 1.400.000 Kč. Úvěr je účelově
určen na akci ,,Bezbariérové chodníky
I. etapa-Kozinec,,

- uzavření Dodatku č.1/10 ke smlouvě o dílo č. 12-1/ZŠHOL/10 se
společností AVERS, spol. s.r.o. Dodatkem se upřesňují práce, které byly
nutné vykonat před kolaudací stavby
a práce, které se vykonají po kolaudaci
stavby ZŠ z důvodu čerpání finančních
prostředků
- uzavření Dodatku č. 2/10 ke smlouvě
o dílo č. 12-1/ZŠHOL/10 se společností
AVERS, spol. s.r.o. Dodatek upřesňuje
vícepráce uvedené ve změnových
listech č. 1-5, které jsou nedílnou
součástí dodatku.
- měsíční odměnu
místostarostovi

neuvolněnému
dle
nového

Z obecní statistiky...
Počet osob hlášených k pobytu
k 31. 12. 2010 je 1517.

Počet RD, které mají přidělené číslo
popisné: Holubice - 232, Kozinec 154.

nařízení vlády od 1. 1. 2011.
		
- podání žádosti o dotace z Fondů
Středočeského kraje pro rok 2011.
Konkrétně budeme žádat z Fondu kultury a obnovy památek na restaurování
zvonů z holubické rotundy a z FROM na
opravu místních komunikací.

- uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 28-1/CHODKOZ/10 se společností
AVERS, spol. s.r.o. Předmětem dodatku
se mění termín plnění dokončení díla a
to na 31. 3. 2011
- schválení novelizace vyhlášek o místních poplatcích v návaznosti na nový
daňový řád

- čerpání dotace ve výši 4.231 Kč
poskytnuté z prostředků KÚSK. Tato
dotace bude použita na nákup psacích
a kancelářských potřeb, které budou
potřeba ke Sčítání lidu, domů a bytů v
roce 2011.

Rozhovor se starostkou

Rozhovor se zastupitelem

N

a podzim 2010 proběhly komunální volby. Zvolili jsme si obecní
zastupitelstvo, které bude následující
čtyři roky rozhodovat o tom, co se
bude či nebude dít s naší obcí. Abyste
měli představu, kdo naši obec řídí,
budeme vás postupně s jednotlivými
členy zastupitelstva seznamovat. V
čele zastupitelstva obce opět stanula
starostka, paní Eva Ježková. A právě
paní starostku vám představíme jako
první.
Jak jste s prací pro obec začínala?
Protože z Holubic pocházím, sleduji
dění v obci už mnoho let. Do roku
2005 to s obcí nevypadalo dobře.
Nebyl tu žádný kulturní život, zmizely
staré zvyky, probíhal zde neřízený
rozvoj, hrozilo zavření školy… Spousta lidí (včetně mne) dávala svou nespokojenost s obecním děním najevo,
ale jak už to chodí, nejvíce v hospodě
u piva. Tam se toho moc změnit nedá…
Situace vyústila na podzim roku 2005
v mimořádné volby. Měla jsem pocit,
že bych potřebným změnám v obci
mohla pomoci. A tak jsem přijala
nabídku kandidovat do zastupitelstva.
Ve volbách jsme uspěli. Abych mohla
pro obec pracovat naplno, vzdala jsem
se své dosavadní práce, dostala důvěru
ostatních zastupitelů a stala se starostkou.

chvíli správně, i když třeba nelíbivě
rozhodnout, co je v tu kterou chvíli pro
obec důležitější, jaké jsou právě podmínky pro realizaci, na co je aktuálně
možné žádat o dotace…
Co Vám naopak dělá největší radost?
Když se povede projekt. Když vidím
jiskřičky v očích dětí v nové škole. Když
přitečou peníze do obecního rozpočtu.
Ale i kritika mne těší – je vždy lepší
než ticho a hovory „za zády“, mohu se
díky ní zamyslet a posunout se někam
dál. Radost mi dělá mít čisté svědomí a
vidět za sebou kus práce.

Jaká je Vaše dřívější profese?
Protože jsem jako mladá holka měla
jiné zájmy než učení, vyučila jsem se
knihařkou, ale vlastně jsem jí nikdy
nebyla. Hned po vyučení jsem šla na
mateřskou. Po ní jsem začala pracovat
jako reklamační referentka a pak jako
fakturantka. A tady jsem začala cítit
potřebu rozšířit si vzdělání. Udělala
jsem si maturitu na střední ekonomické škole. Věnovala jsem se pak
hodně účtařině. Když jsem začala pracovat jako starostka, docenila jsem
význam vysokoškolského vzdělání
– člověk získá větší přehled, naučí se
efektivněji jednat a řešit problémy.
Proto již třetím rokem studuji na
Metropolitní univerzitě obor Veřejná
správa a mezinárodní vztahy.

Původně jsem se nyní chtěla zeptat,
budete-li se chtít jednou vrátit ke
své dřívější profesi. Předpokládám,
že Vaše cesta s Vašimi stávajícími
zkušenostmi již asi povede jinudy…
Účtařina mne velmi bavila. Dodnes ráda
pomáhám svým známým například
s daněmi. Je pravda, že mne práce
starostky naučila mnohému, co bych
mohla využít nejen ve prospěch naší
obce. Když člověk sleduje současnou
vrcholnou politiku, má pocit, že jsou
tam stále stejní lidé, kteří dávno ztratili
kontakt s komunální politikou, pokud
ho vůbec kdy měli. Možná bych jednou
mohla úspěšně hájit zájmy obcí jako je
ta naše na vyšší úrovni. Ale nyní je pro
mne hlavní naše obec. Dělám a budu i
dál dělat vše, co obci přinese prospěch,
aby se zde lidem dobře žilo a mohli být
hrdí na to, že jsou z Holubic (nebo Kozince).

Když srovnáte své profese - v čem je
starostenství pro Vás příznivější a v
čem náročnější?
V účtařině člověk věděl, co ho čeká.
To starosta může vědět jen částečně.
Každý den je jiný, každý den přináší
nové věci, nová setkání, nové problémy,
které je třeba řešit. Ještěže naše zastupitelstvo funguje jako dobře sehraný
spolupracující tým iniciativních lidí.
Díky těmto lidem je možné práci starostky zvládat a co víc
– každý den se těšit do práce.
pokračování na str.4

Proč jste se rozhodla post starostky
v loňských volbách obhajovat?
Čtyřleté volební období je velmi krátké.
Člověk se postupně se vším seznamuje, vše se učí, a když už konečně začíná
dosahovat skutečných výsledků, měl by
končit? Ze zastupitelstva se stal během
doby výborně spolupracující tým. Proto jsme všichni chtěli v práci pro obec
pokračovat. Abychom mohli dotáhnout
do konce vše započaté, abychom mohli
realizovat další obecně prospěšné projekty, aby se pro obec získalo co nejvíce
peněz z nejrůznějších dotací…
Co se Vám jeví na práci starostky
jako nejtěžší?
Udržet obecní rozpočet. Snažíme se
šetřit, kde jen můžeme, nechceme obec
zadlužit. Pak je také těžké v pravou
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Starostka Eva Ježková
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pokračování ze str. 3.

Rozhovor se zastupitelem, Informace z obce

Jaký je běžný pracovní den starosty?
Denně vstávám ve tři čtvrtě na šest,
abych stihla vypravit syna do školy,
vyvenčit psa a o půl osmé jít do práce.
Pak je to každý den trochu jinak.
Snažím se co nejvíce být k dispozici
na obecním úřadu. Starostova pracovní doba nekončí určitou hodinou.
Někdy bývá večer jednání zastupitelstva, jindy máme setkání s dalšími starosty, nebo se účastním akcí, které se v
naší obci konají – a to samozřejmě i o
víkendu. Stručně řečeno – nemám
moc osobního volna a času na vlastní
rodinu. Ale snažím se vše skloubit.
Po večerech většinou studuji. Občas
se najde světlá chvilka, kdy se můžu
jen tak koukat na televizi… Naštěstí
mám velkou oporu ve svých dětech,
hlavně v dceři (22 let), která mi moc
pomáhá a je mi skvělou kamarádkou.
Čeho byste chtěla pro obec dosáhnout v roce 2011?
Takovou mojí srdeční záležitostí je
návrat opravených zvonů do holubické
rotundy. A pak samozřejmě dokončit
úspěšně a včas všechny rozjeté projekty (chodníky, autobusová točna,
pokládka nízkého napětí…). Také bych
byla velmi ráda, kdyby se mi podařilo
snížit některé stávající obecní náklady
(především co se týče služeb obci).
Abyste tak mohli ušetřit i vy – občané.
A kdybych mohla doplnit jeden osobní
cíl, pak by to bylo zdárné ukončení
bakalářského studia.
Změnila Vás nějak práce starostky?
Spoustu věcí mne naučila. Srovnala jsem si životní hodnoty. Vážím si
každého rána, každého dne. Více si
vážím věcí, které jsem dříve brala jako
samozřejmost. Dříve jsem dala hodně
na první dojem, dnes jsem se naučila
poznávat lidi hlouběji. Naučila jsem se
dělat věci podle důležitosti a víc dát
na intuici. Naučila jsem se, že každý
problém je nějak řešitelný.

Co považujete prozatím za svůj
největší pracovní úspěch?
To, že obec ustála se ctí příliv nových
lidí, i když začátky nebyly jednoduché.

Co Vás naopak při pohledu zpátky
na vlastní práci nejvíc mrzí?
Že se zatím nepodařilo získat dotace
na místní komunikace. Ale snažím se
to brát tak, že všechno má svůj čas. Že
máme nejdříve položit všechny nové
sítě a poté na ně nové silnice. Abychom neudělali silnici, kterou bychom
pak dvakrát do roka museli rozkopávat. Mrzí mne, v jakých podmínkách
čekáme na autobus, v jaké slotě musíme chodit, čemu se musejí vyhýbat
naše auta. Sama mám boty také často
od bláta. Buďme ještě chvilku stateční
a pak bude vše, jak má být. Pracuje se
na tom.
Poslední otázka - kdybyste potkala
zlatou rybku a ta Vám mohla splnit
jedno přání ve prospěch obce – jaké
by bylo?
Tak to je ta nejtěžší otázka. Nedokážu
totiž říct jen jedno přání. Samozřejmě
první mám na mysli zase rozpočet –
aby měla obec dost peněz. Ale ono to
jen o penězích není. Je to i o vztazích, o
přátelství, o otevřenosti a upřímnosti,
o důstojném a spokojeném životě nás
všech, kteří tady v Holubicích a Kozinci bydlíme. A takový život bych tedy
nám všem přála.
Děkuji za rozhovor.

HM

Poděkování panu
Sedlářovi
Redakční tým spolu se zastupitelstvem obce Holubice děkuje panu
Miroslavu Sedlářovi za jeho dlouholetý a unikátní přínos do časopisu
Naše noviny.

Jeho znalosti, vzpomínky a informace o historii Holubic a okolí, byly
velkým přínosem nejen pro občany
Holubic, ale pro všechny, kteří se
o okolí naší obce zajímají a chtějí
se z historie něco zajímavého a
podnětného dozvědět.

Zlatý erb 2011
Obec Holubice-Kozinec se přihlásila
do soutěže Zlatý erb, soutěže o nejlepší
webové stránky a elektronické
služby měst a obcí České republiky.
Naše obec se zúčastnila této
soutěže již v roce 2008, v krajském
kole
získala
cenu
veřejnosti.

Soutěže se může zúčastnit i veřejnost.
I Vy můžete dát hlas své obci! Pokyny
naleznete na stránkách soutěže
(http://zlatyerb.obce.cz). Hlasy bude
možné posílat od 3. 2. 2011 až do
počátku dubna.			

Doplňovací volby do
Senátu Parlamentu ČR
Doplňovací volby do senátu Parlamentu ČR se konají na obecním úřadě ve
dnech 18. a 19. 3. 2011. Podrobnější
informace budou uveřejněny na
úředních deskách OÚ Holubice.
Nabízíme možnost stát se členem
okrskové volební komise (=OVK) Více
informací v sekretariátu obce.

Informace z obce
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Poplatky vybírané pro rok 2011

V pokladně OÚ Holubice jsou od 3. 1. 2011 vybírány následující poplatky :

1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu dle OZV.

500 Kč
500 Kč
1.200 Kč
SPLATNOST

UPOZORNĚNÍ

za osobu hlášenou k trvalému pobytu v obci
za osobu, která má v obci ve vlastnictví stavbu sloužící k rekreaci, a není hlášena k pobytu
za osobu, která podniká v obci - za jednu nádobu o objemu 120 L
poplatek je splatný (bez vyměření) vždy do 15. února každého roku
na známky z předchozího roku je odpad svážen do konce února, pakliže 1. svozový den v
březnu nebude nová nálepka, nebude nádoba svezena

2. Místní poplatek ze psů

100 Kč
150 Kč
SPLATNOST

za prvního psa v rodině
za každého dalšího psa v rodině
poplatek je občan povinnen platit nejpozději do 31. května

3. Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

u vozidel do 3,5 t 1.200 Kč za rok
u vozidel nad 3,5 t 2.400 Kč za rok
SPLATNOST
poplatek je splatný dnem splnění oznamovací povinnosti

4. Poplatek za odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací (stočné)

22 Kč vč. DPH/m3
SPLATNOST

výše poplatku závisí na množství odebrané vody z obecního vodovodu nebo na výpočtu
výše stočného dle vyhlášky č. 428/2001, Sb.,
poplatek je splatný každý půl rok (stočné se platí zpětně), nejpozději však do konce
února a konce srpna

Poplatky je možno platit hotově v pokladně OÚ Holubice v jeho úředních hodinách nebo bankovním převodem na účet
obce, č.ú.: 9924111/0100, KB a.s.
Při bezhotovostní platbě je NUTNÉ !!! uvést správnou částku, VS (variabilní symbol) uvést číslo popisné, ke kterému se
vztahují poplatky a do zprávy pro příjemce uvést příjmení a druh poplatku . Např: VS 175, zpráva pro příjemce : svoz KO
Novákovi. A samozřejmě dle počtu osob v domácnosti uvést správnou výši poplatku.

Czech point

N

a OÚ je zřízen přístup do systému
Czech POINT. Systém umožňuje vydávat občanům ověřené výpisy
z některých informačních systémů
veřejných správ (viz tabulka na další
straně). Prostřednictvím agend ISDS
na Czech POINTu lze na těchto kontaktních místech zajistit např.: zřízení
datové schránky, přidat pověřenou
osobu, zneplatnit přístupové údaje či
znepřístupnit datovou schránku.
Činnosti v rámci informačního systému

datových schránek jsou prováděny
zdarma. Zpoplatněna je pouze autorizovaná konverze dokumentů na žádost.
A to 30,- Kč za stránku a opakované vydání přístupových údajů.
Formulář žádosti o zneplatnění automaticky doplňuje výši poplatku, která
je 200,- Kč.
Podrobnější informace naleznete na
stránkách společnosti Czech Point –
www.czechpoint.cz.

Správní poplatek lze uhradit na obecním úřadě pouze v hotovosti. Výpisy se
vydávají na počkání.
Otevírací hodiny:
Úterý: 8:00 - 11:30, 12:00 - 18:00
Čtvrtek: 8:00 - 11:30, 12:00 - 16:00
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Druh výpisu

Výpis ze živnostenského rejstříku
Výpis z rejstříku trestů

Výše správního poplatku
100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou a další, byť
započatou stránku
100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou a další, byť
započatou stránku
100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou a další, byť
započatou stránku
50,- Kč za celý výpis

Výpis ze Seznamu kvalifikovaných
dodavatelů

100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za druhou a každou další
započatou stránku

Výpis z katastru nemovitostí

Výpis z obchodního rejstříku

Podání žádosti o vydání živnostenského
listu
Výpis z bodového hodnocení osoby
(řidiče)
Modul autovlaků v Informačním systému
odpadového hospodářství

a. registrace a vydání přístupových údajů
do informačního systému
b. změny v přiřazení provozoven u
uživatelských účtů

c. vygenerování jednorázového hesla k
existujícímu účtu

Pošta Tursko

Pošta Tursko nabízí vnitrostátní a
mezinárodní poštovní, peněžní a
kurýrní služby. Dále prodej dálničních
kuponů a doplňkového sortimentu.
Také je možné uzavřít smlouvy, které
se týkají pojištění a spoření - Česká
pojišťovna, Stavební spoření (S liškou)
a bankovní služby Poštovní spořitelny.
V případě zájmu stačí kontaktovat
poštu na níže uvedeném telefonním

Knihovna

D

íky panu Johannesu Gensfleischovi,
řečenému Gutenberg, resp. díky
jeho vynálezu knihtisku, se knížky
rozšířily mezi širokou veřejnost a tento
vynález umožnil masové rozšíření
nejen vědomostí, ale i prosté zábavy.
Každý z vás jistě doma máte alespoň
jednu knížku, která je pro vás důležitá
a za žádnou cenu se jí nevzdáte. Na
druhou stranu - každý z nás má doma
mnoho knížek, kterých by se třeba
chtěl zbavit, ale je mu líto tak krásnou
věc jako je knížka jen tak vyhodit. Určitě
sháníte nebo jste sháněli knihu, která je
nesehnatelná. Je velmi pravděpodobné,
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1.000,- Kč správní poplatek živnostenskému úřadu a 50,- Kč za
podání žádosti
100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za druhou a každou další
započatou stránku

100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za druhou a každou další
započatou stránku

čísle a vše ostatní se zařídí podle Vašeho volného času, aniž byste museli na
poštu.

Adresa: Pošta Tursko, Čestmírovo
náměstí 59, 252 65 Tursko. Telefon:
315 786 031
Otevírací doba: pakliže dojde k dočasné
změně otevírací doby (jako např. v
období svátků nebo pobočka uzavřena
z důvodu školení apod.), tato změna
bude uveřejněna v aktualitách na

že zrovna vy máte doma v knihovně
zaprášenou knížku, kterou si chce
přečíst váš soused odnaproti. A my
vám nabízíme řešení.

Naše obecní knihovna, která se nachází
v prostorách OÚ, má podle našeho
názoru velmi rozmanitou a poměrně
slušnou zásobu knih (v současné
době cca 2 400 titulů). Vzhledem
k množství vydaných titulů, kterých
měsíčně vychází tisíce a vzhledem
k tomu, že náš obecní rozpočet má
své omezení (finanční i prostorové)
je logické, že i přes naši maximální
snahu budou některé tituly v naší
knihovně nedostatkové nebo budou

webových stránkách obce Holubice Kozinec.

Dopoledne

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

8:00 – 11:00
8:00 – 11:00
8:00 – 11:00
8:00 – 11:00
8:00 – 11:00

Odpoledne

16:00 – 18:00
14:00 – 16:00
16:00 – 18:00
zavřeno
14:00 – 16:00

chybět úplně. Pokud tedy máte doma
někdo takovou knihu nebo knihy, které
nutně nepotřebujete doma, ale nechce
se vám je jen tak vyhodit, nabízíme
vám možnost věnovat je do naší
obecní knihovny. Stejně tak je možné
nabídnout i starší vydání časopisů, kdy
v současné době můžeme nabídnout
aktuální čísla časopisu Květy.
Aby nedošlo k zahlcení naší knihovny
poškozenými, nekvalitními a třeba i
nezajímavými knížkami a časopisy,
vyhrazujeme si privilegium knížky a
časopisy odmítnout. Rejstřík knih k
zapůjčení naleznete na níže uvedených
webových stránkách knihovny.

Přehled se pravidelně obnovuje a je
velmi pravděpodobné, že pokud patříte
mezi ty, kteří z nějakého důvodu
nemohou určitou knížku sehnat,
najdete ji časem v naší knihovně.

Informace z obce

Kontaktní osoba: Věra Bittnerová
E-mail:
knihovna.holubice@seznam.cz
Telefon: 774 288 698
www.knihovnaholubice.wz.cz
Otevírací hodiny:
Pondělí: 14:00 – 18:00
Čtvrtek: 15:00 – 17:00
Na žádost čtenářů se mohou otevírací
hodiny knihovny prodloužit.
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a soběstačná. Má velmi mnoho zájmů.
Mezi nejoblíbenější koníčky patří čtení
historických románů a životopisů.
Miluje křížovky, ruční práce a ráda se
stará o svou zahrádku plnou květin.

Statistiky návštěvnosti knihovny v
roce 2010: registrováno 52 čtenářů, z
toho 8 dětí do 15 let.
Návštěvy knihovny - 519
Návštěvy internetu - 181
Výpůjčky celkem
- 1300
Přehled literatury:

Holubická mládež v naší knihovně

Také existuje možnost meziknihovní
výpůjční služby, kdy Středočeská
vědecká knihovna Kladno pošle
poštou jmenovitě vyžádaný výtisk
pro konkrétního čtenáře a po
přečtení vypůjčenou knížku poštou
zase vrátíme. Kladenská knihovna
má 750 000 svazků, takže máte z
čeho vybírat. Také organizujeme
výměnný fond ze Středočeské vědecké
knihovny v Kladně. Jedná se zpravidla
o 200 svazků všech žánrů. Zápůjčky se
sestavují jednak podle našeho přání,
tedy dle požadavků čtenářů, ale i podle
jejich odborné volby a zkušeností.
Vždy se jedná o pěkné a zajímavé
knihy. Nebyl by problém při větším
počtu čtenářů žádat o výměnný fond
častěji, v dnešní době probíhá zhruba
3x ročně.

Registrační poplatek činí 10,-Kč na
osobu (dospělí i děti) po dobu 1
roku. Za vypůjčení knih se neplatí.
V otevíracích hodinách můžete zdarma
využít možnosti připojení na internet
na 6-ti PC bez nutnosti se registrovat
jako čtenář.
Věra Bittnerová, VU

Krásná literatura
Naučná literatura
Krásná literatura
Naučná literatura

-

dospělí
dospělí
děti
děti

Blahopřejeme
jubilantům

-

896
29
327
48

V lednu oslavili své narozeniny:
Marie Volfová, 65 let
Viatcheslav Tchoursinov, 60 let
Jarmila Zítová, 82 let
Dagmar Štruncová, 60 let
Antonín Čermák, 65 let
Růžena Helebrantová, 90 let
Miloslav Mára, 82 let
Jiřina Márová, 60 let

Přání k 90. narozeninám

D

ne 19. ledna 2011 oslavila 90.
výročí narození třetí nejstarší
obyvatelka Holubic paní Růžena
Helebrantová. Při této příležitosti jsme
spolu s paní starostkou - Evou Ježkovou
-jubilantku navštívily. Přivítala nás
sama oslavenkyně spolu se svou dcerou
Květou.

Paní Růžena Helebrantová žije v naší
obci od roku 1942. Dlouhá léta pracovala
jako pokladní v bývalém zemědělském
družstvu. Má dva vnuky Jirku a Marka a
dvě pravnoučata Nikolu a Šimona. Paní
Růžena je i v tomto věku velmi vitální

Oslavenkyně Růženka Helebrantová

Strávily jsme společně velmi příjemný
večer plný zajímavého vyprávění a
ochutnaly vynikající dort.

Paní Růženka zamlada

Přejeme paní Růženě Helebrantové k
jejímu krásnému výročí hodně zdraví,
štěstí, pohody a radosti do dalších let.
AP

Popřejte svým blízkým

Oslavuje Váš příbuzný nebo někdo
ve Vašem okolí významné výročí?
Popřejte mu zdarma prostřednictvím
Našich novin. Zašlete-li své přání
na e-mailovou adresu: redakce@
holubicekozinec.cz do 15. dne v
měsíci, který této události předchází,
v aktuálním čísle Našich novin
bude Vaše blahopřání uveřejněno.
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Zápis do MŠ – fakta, názory, realita

Z

ačněme tou realitou. Pro školní rok
2011/2012 přijme Mateřská škola
Holubice asi 20 nových dětí. Tento
počet se upřesní až v okamžiku, kdy
bude jasné, kolik předškoláků nastoupí
do první třídy ZŠ a kolik jich díky odkladu zůstane v MŠ.

Děti z MŠ rozbalují dárky

Celková kapacita holubické školky
je 75 dětí. Děti jsou rozděleny do tří
oddělení po 25 dětech. Dvě oddělení
jsou věkově smíšená, třetí oddělení je
určeno předškolákům.
Do MŠ jsou děti přijímány výhradně až
od 3 let věku. Pokud má dítě 3 roky až
v průběhu školního roku a je do školky
přijato, jsou rodiče povinni hradit
školné za dítě již od září a to po celou
dobu, než dítě dosáhne 3 let a do MŠ
nastoupí. Kolik činí školné? V letošním
školním roce je to 600 Kč, ale s ohledem na nárůst cen energií bude pro
příští školní rok navýšeno cca na 700
Kč. Tato částka se samozřejmě netýká
stravování dětí (aktuálně 35 Kč/den).

Chystáte se k zápisu?

Pokud vaše dítě bude mít v příštím
školním roce 2011/2012 tři roky a
budete jej chtít umístit do MŠ, měli
byste již nyní přijít k zápisu. V pátek
18. března odpoledne (od 13 do 17
hodin) bude ve školce probíhat den
otevřených dveří. Můžete si i s dítětem
školku prohlédnout a obdržíte formulář
žádosti o přijetí. Ten si také budete
moci stáhnout na www.msholubice.cz,
kde najdete veškeré bližší informace o
školce i o zápisu. Součástí přihlášky je
potvrzení lékaře o způsobilosti dítěte k
docházce do MŠ, proto raději přihlášku
řešte s předstihem. Vlastní přijímací
řízení do MŠ, tzv. zápis bude probíhat
v pondělí 28. března v časech od 9 do

Ze školních lavic

11 hodin a poté od 13 do 17 hodin v
kanceláři ředitelky MŠ (1. poschodí,
konec terasy). Co s sebou? Vaše dítě,
vyplněnou přihlášku včetně potvrzení
lékaře, váš občanský průkaz a rodný
list dítěte.
Co musí dítě při zápisu do MŠ umět?
Při zápisu do MŠ ještě nemusí umět
„nic“. Rozhodující je to, co musí umět
v den, kdy do MŠ nastoupí - mělo
by se umět soustředit a zapojit do
vzdělávacích činností, reagovat na
důležité povely (typu „stůj“), mělo by
být připraveno respektovat autoritu
učitelky a mělo by být přiměřeně samostatné (komunikovat, být bez plen,
samostatně používat záchod, samo se
obléci, najíst apod.).
Co rozhoduje o tom, zda vaše dítě
bude do MŠ přijato?
Tady musíme zmínit, že mezi rodiči
kolují různé fámy, například o vlivu
sponzorských darů. Takhle to ale
nefunguje. Existují přesná pravidla,
na základě kterých školka navrhuje
a obec následně schvaluje, které děti
budou přijaty. Prioritním hlediskem je
věk dítěte (čím starší, tím spíše bude
přijato) a trvalé bydliště v Holubicích
– Kozinci. Nejsou třeba ani žádná
potvrzení o zaměstnání rodičů, jak se
také povídá. Můžeme vás ujistit, že vedení MŠ již dobře zná různé způsoby,
kterými se někteří rodiče snaží obecná pravidla při přijímání dětí obejít, a má k nim nulovou toleranci.
Co si počít, když dítě do MŠ
nepřijmou?
Pokud jste počítali, že dítě nastoupí do

MŠ a vy do zaměstnání, ale dítě není do
školky přijato, máte několik možností.
První je odvolání proti rozhodnutí o
nepřijetí a čekání na to, jestli se ještě
neuvolní v MŠ nějaké místo. Další
možností jsou různá Dětská centra
či domácí miniškolky. Pokud můžete
zvažovat, že by jeden z rodičů (nejde
pouze o maminky) zůstal s dítětem déle
než do 3 let doma, zjistili jsme pro vás,
jak vás bude podporovat stát. Máte-li
rodičovský příspěvek nastavený na 3
roky (většina), pak o něj přijdete v den,
kdy dítě dovrší 3 let. Předpokládejme,
že váš zaměstnavatel vám dá na
potřebnou dobu (nejdéle do 4 let věku
dítěte) neplacené volno. V tu chvíli je
stát ochoten za vás do 4 let platit zdravotní pojištění (toto si musíte vyřídit
na zdravotní pojišťovně) a sociální
pojištění (vyřídíte na sociálním odboru
příslušného úřadu práce – u nás jde o
pracoviště v Roztokách u Prahy). Jinak
vám stát nedá nic. Ovšem – pokud se
s vámi zaměstnavatel nedomluví na
neplaceném volnu a vy dáte výpověď
(protože jinak to nejde udělat), jde o
výpověď z vážného důvodu (péče o dítě
do 4 let) a to hraje roli při stanovení výše
podpory v nezaměstnanosti, o kterou
si můžete zažádat na úřadu práce.
Důležité je také to, jestli ten, kdo bude
žádat o podporu, v průběhu oněch uplynulých 3 let aspoň částečně pracoval
či vůbec a jestli nebyl nezaměstnaný již
před mateřskou dovolenou. Nejčastější
variantou je, že maminky pracují a pak
se 3 roky pouze starají o děti - pak pro
ně (aktuálně) platí tato výše podpory
v nezaměstnanosti: 1. a 2. měsíc: 3.441
Kč, 3. a 4. měsíc: 2.753 Kč a zbytek

Vánoční besídka v MŚ Holubice

podpůrčí doby (poslední 5. měsíc):
2.524 Kč. A pak… Co k tomu dodat?
Chce to holt propočítat a zvážit, jestli
takovou situaci rodina zvládne.

Ze školních lavic

básně, zatančili si tanec okolo židliček.
Vyhlášením ceny o nejkrásnější masku
a soutěže o nejhezčí obrázek Mikuláše,
čerta nebo anděla jsme „školkovské
čertoviny“ ukončili.

A na závěr vzkaz pro rodiče od
ředitelky holubické MŠ - paní Podobně probíhalo zábavné dopoledne
i u nejstarších dětí (Štěňátek). Tam se
Heleny Váňové:
tančilo s balónky ve dvojicích, zpívalo

M

ilí rodiče, těšíme se na vás a vaše
děti. Chápeme, že mnozí z vás
jsou v nelehké situaci, která je nutí jít
do práce, a přijetí dítěte do MŠ je pro
vás velmi důležité. Moc doufáme, že
budete mezi těmi, jejichž dítě k nám
do MŠ v příštím školním roce nastoupí.
Milé maminky (nebo tatínkové), pokud
to vaše situace dovoluje, nebraňte se
zůstat s vaším dítětem doma co nejdéle, neberte to jako nějaké neštěstí.
Jako máma i jako pedagog vím, že
doba raného dětství, kterou dítě tráví
s vámi, je pro něj velmi důležitá a
cenná. A nejen pro něj. I pro vás je to
unikátní období, kdy si s dítětem budujete vzájemný vztah, kdy jej učíte vše
potřebné do života a kdy si díky vám
vytváří základní postoje a názory. Když
začnete pracovat a dítěti začne denní
koloběh s ranním vstáváním, dlouhým
odloučením a večerními návraty domů,
bude stále méně času na společné hry
a radosti. Tu nejlepší dobu nejbližší
vzájemnosti vám pak již nikdo nevrátí.
HM

Předvánoční čas v MŠ

N

ejžhavějším prosincovým zážitkem byla pro děti zcela jistě
návštěva Mikuláše s čertem, kteří u
nás nadělovali 3. prosince. V tento
den bylo ve školce malých čertíků a
andílků velice mnoho. Děti již ráno
přišly do školky v kostýmech se všemi
potřebnými doplňky, které dodávaly
maskám tu pravou věrohodnost. Paní
učitelky si pro děti i letos připravily
pestrý zábavný program. U našich
nejmenších (Motýlků a Rybiček)
proběhla soutěž v „čertovském tanci“. Děti za hudebního doprovodu
vymýšlely nejrůznější čertoviny, dále
jsme shlédli pestrou přehlídku všech
masek, zahráli si hru na „čertíka v
pekle“, zazpívali si společně písně a

se o zimě, o Mikulášovi a čertovi při doprovodu klavíru, kytary a CD nahrávek.
Hra „na sochy“ se změnila na hru „na
zmrzlíky“ a závěrem proběhla již
tradiční soutěž o nejzdařilejší obrázek
Mikuláše, čerta nebo anděla.
Už od samotného rána se děti nemohly dočkat čertova blekotání, dupotu kopyt, andělské tváře a mikulášské
nadílky. Okolo 11. hodiny se Mikuláš
se dvěma čerty a andělem objevili
ve dveřích. Mikuláš měl připravenou
„Knihu hříchů a dobra“, z níž vyčetl,
které děti je potřeba pochválit, ale znal
i prohřešky dětí, které pak nabádal
k nápravě. Nadílku si děti vysloužily
básničkou nebo písničkou. Přestože
se některé nezbedné děti více či méně
bály, měly z této návštěvy radost a
slíbily čertovi, že se polepší a budou
poslušnější. Děti, které Mikuláš se svými druhy pochválil, se radostí úplně
rozsvítily.
Přáli bychom vám to vidět. Nepopsatelná radost pohledět na rozzářené dětské
oči. Společně s dětmi se už těšíme na
příští mikulášskou návštěvu.

Zábavné dopoledne u Štěňátek

Předvánoční atmosféru v naší mateřské
škole provázela celá řada akcí. Vyráběli
jsme dárky, přání, nacvičovali kulturní
program na předvánoční společné
setkání, probíhala vánoční výtvarná
dílna pro rodiče s dětmi, kde si společně
vyráběli vánoční ozdoby a přání pro
své blízké. Navštívili jsme také roztocké
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muzeum, kde probíhala překrásná
výstava skleněných vánočních ozdob
a betlémů. Měli jsme ve školce řadu
divadelních souborů s vánočními
příběhy. Se starým rokem jsme se
rozloučili slavností zvanou „Vánoční
zpívání u stromečku“, pod kterým
druhý den děti našly bohatou nadílku.
Děkujeme všem laskavým sponzorům
z řad rodičů, ale i veřejnosti a přejeme
vám mnoho štěstí a úspěchů v novém
roce 2011.
Kolektiv MŠ Holubice

Besídka v ZŠ

Ž

áci prvního ročníku ZŠ v Holubicích
pozvali své rodiče, prarodiče a svoji
paní učitelku Jungovou dne 6. ledna
2011 na čaj o páté. Pravda, čaj se sice
nepodával, ale konverzace probíhala
v angličtině. Děti pod vedením paní
učitelky Vachalcové ukázaly, jak
dalekou cestu stačily ujít od začátku
školního roku.

Děti ze ZŚ při konverzaci v angličtině

Společně zazpívaly několik písniček,
zazněly i básničky, děti popisovaly
svůj denní program, co mají nejraději
ke snídani, jak u nich probíhá ráno, jak
se oblékají atd. Dospělí se dověděli, v
kolik děti vstávají i v kolik chodí spát.

Pohádka O budce, ve které bydlí nejdřív
jenom myška a pak k ní přicházejí další
a další zvířátka, celou besídku ukončila.
Paní učitelka Vachalcová může být na
své malé žáčky pyšná, protože toho
opravdu hodně umějí a jejich výslovnost by jim mohl závidět i leckterý
dospělý frekventant kurzu angličtiny.
Věra Bittnerová
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Zápis do 1. třídy

Z

ápisu do první třídy ZŠ předcházela
návštěva dětí jak z MŠ v Holubicích,
tak z MŠ v Tursku. Děti se podívaly, jak
to v takové škole chodí a co je čeká. Pro
rodiče jsme také před termínem zápisu
uspořádali den otevřených dveří s
následnou besedou.

Ze školních lavic

Zápis u nás „prováděli“ Mach a
Šebestová. U vchodu přivítali děti a
doprovodili je do jedné z připravených
tříd. Nejdříve však každý „předškolák“
zanechal na velkém balicím papíru svoji
obkreslenou stopu a připsal (třeba
s malou pomocí rodičů) své jméno. Ve
třídě na děti čekalo sedm stanovišť a
sedm úkolů. Všechny úkoly začínaly
motivačním textem z knížky Mach a
Šebestová od Miloše Macourka s krásnými ilustracemi od Adolfa Borna. Děti
prokazovaly školní zralost v dovednosti komunikovat, znalostí barev a
tvarů, prostorovou orientací, úrovní
matematických představ, úrovní grafomotoriky, jemné motoriky a kresbou.

Zápis probíhal ve slavnostní atmosféře,
v klidu a většinou s oběma rodiči, kteří
významný mezník svých dětí prožívali.
Škola byla po oba dny vyzdobena
balónky věnované firmou balonservis.
cz. Děkujeme!
Sobotní termín využili i rodiče, kteří se
do Holubic stěhují. A tak jsme v ten den
zapsali nejen nové prvňáčky, ale i žáky
do vyšších ročníků.

Celkem k zápisu do první třídy přišlo
27 dětí. 5 z nich žádá odklad školní
docházky, a tak první třída ve školním
roce 2011/12 bude mít 22 šikovných
prvňáčků (z toho 13 děvčat), na které
se moc těšíme.

Mgr. Vít Šolle, ředitel školy

Sponzorské dary

Uf, konečně to mám za sebou

Letošní zápis se konal ve dvou dnech
(v sobotu 15. ledna a v pondělí 17. ledna) v nově zrekonstruované budově v
Holubicích. Zde také zapsaní prvňáčci
nastoupí do své první třídy. Většina
rodičů využila sobotní termín.

Dokážu to?

Vážení spoluobčané, pokud máte
možnost přispět do tomboly školního
plesu, můžete doručit věcný nebo
finanční obnos nejpozději do 9.2.2011
na obecní úřad v úřední hodiny.
Výtěžek z prodeje lístků do tomboly
bude použit na dopravu školních
výletů, školu v přírodě, letní/zimní aktivity, apod. V případě zájmu nabízíme
možnost nefinančního vyrovnání a
to zvýhodněné inzerce ve zpravodaji.
Kontaktní osoba pro případ dohody:
Eva Ježková – tel: 739 001 845.

Akce na rok 2011

V

ážení spoluobčané,

vzhledem k tomu, že se nám rok
2010 vydařil v pořádání společenských
a kulturních akcí, dovolujeme si vás

DATUM

22.1.2011
5.2.2011
11.2.2011
19.2.2011
5.3.2011
12.3.2011

26.3.2011
8.4.2011
12.4.2011
30.4.2011
4.6.2011
25.6.2011
2.7.2011
5.7.2011
22.-24.7.2011
6.8.2011
13.-14.8.2011
27.8.2011
27.8.2011
10.9.2011
24.9.2011

22.10.2011
29.10.2011
21.11.2011
2.12.2011
Bude upřesněn
31.12.2011

AKCE

pozvat jménem OÚ Holubice, TJ SOKOL
Holubice, SDH Kozinec, Spolku místních rybářů, Spolku myslivců, ZŠ Tursko a MŠ Holubice na níže uvedené
akce.

Myslivecký ples
Bakus
Pochod obcí v
maskách
Školní ples
Degustace vín
Hasičský ples
Šibřinky - rej v
maskách
1.Novinářský ples
Babinec
Vítání občánků
Pálení Čarodějnic
Dětský den
Staročeská pouť
TYP rocková zábava
Sportovní den
Víkend na Okoři
Katapult a Lucie
Revival
Turnaj 80 let založení
TJ Sokol Holubice
Letní olympiáda
TYP rocková zábava
Holubické posvícení
Pohádkový les
Vítání občánků
Helloween
Setkání s důchodci
Mikulášská besídka
Zpívání v rotundě
Holubický Silvestr
2011

Akce, Pozvánky

KDY

KD Holubice
OÚ Holubice
KD Holubice
KD Holubice

20:00
18:00
20:00
20:00

Hřiště Holubice

Bude upřesněno

KD Holubice
KD Holubice
OÚ Holubice
Hřiště Kozinec
Hřiště Kozinec
Letní parket Holubice
Letní parket Holubice
Hřiště Holubice
Okoř
Letní parket Holubice
Hřiště Kozinec
Letní parket Holubice
Letní parket Holubice
Lesík za hřištěm,
Holubice
OÚ Holubice
Hřiště Kozinec
OÚ Holubice
KD Holubice
Rotunda Holubice
KD Holubice

Zveme vás všechny na pochod obcí
v maskách - zvaný od pradávna

BAKUS.

Veškeré změny a detailnější informace
o konání akce budou včas zveřejněny
na úředních deskách, na internetových
stránkách obce a v Našich novinách.
Těšíme se na vaši účast.

KDE

KD Holubice
Sraz na Kozinci a
zakončení v KD

Koná se 5. 2. 2011, sraz všech masek je u
hospody Na Kozím vršku. Průvod vyráží
ve 13:00 hod. z Kozince, projde Kozinec i
Holubice a svůj průvod zakončí
zabijačkovými hody v KD.		
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20:00
13:00

20:00
17:00
14:00
17:00
9:00
15:00
20:00
13:00
Bude upřesněno
20:00
9:00-16:00
20:00
Bude upřesněno
13:00
14:00
14:00
16:00
16:00
Bude upřesněn
19:00

POŘÁDÁ

Spolek myslivců
Všechny spolky
dohromady

Základní škola
Vinařství Mikrosvín
SDH Kozinec
TJ Sokol Holubice

Noviny Praha a okolí
OÚ Holubice
OÚ Holubice
SDH Kozinec
SDH Kozinec
TJ Sokol Holubice
TJ Sokol Holubice
TJ Sokol Holubice
SDH Kozinec
TJ Sokol Holubice
TJ Sokol Holubice

SDH Kozinec
TJ Sokol Holubice
TJ Sokol Holubice
OÚ Holubice a
dobrovolníci
OÚ Holubice
SDH Kozinec
OÚ Holubice
OÚ Holubice a spolky
Sbor Libčice n. Vltavou
OÚ Holubice
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Kavárnička dříve
narozených

P

rosincové setkání seniorů v
zasedací místnosti OÚ se neslo
v předvánočním duchu. Výzdoba
stolů, pohoštění i celková atmosféra
napovídaly, že Vánoce jsou za dveřmi.
Na programu tentokrát bylo pouze
povídání a posezení v kruhu přátel.

Kulturní dění v obci

První Kavárnička dříve narozených
se bude v roce 2011 konat v březnu,
vzhledem k nepříznivému počasí v
zimních měsících, její program bude
spolu s datem konání uveden v příštím
vydání Našich novin.
Věra Bittnerová

Myslivecký ples
Myslivecké plesy mají v Holubicích
velkou tradici. Podle slov Ing. Millera,
který již dlouhá léta stojí za jejich organizací a kterému patří velký dík nejen
našich myslivců, šlo letos asi o patnáctý
ples v novodobé historii holubických
mysliveckých plesů.

Dámy už se těší na další setkání

Úvodem paní Šárová zrekapitulovala, co
všechno se během roku odehrálo. Byly
to jednak besedy se zajímavými lidmi,
jako paní Ortová, knihovnice z Velvar,
která je jedinou autorkou aforismů
u nás. Z velvarské knihovny za námi
přijela i paní Kratochvílová, lektorka
kurzů trénování paměti. Její vystoupení
se setkalo s velkým ohlasem a proto
plánujeme v letošním roce další setkání
a další zábávnou lekci. Velmi zajímavé
bylo vyprávění paní Líznerové o jejím
pobytu v Austrálii a na Novém Zélandu,
doplněné promítáním fotografií. Velmi
pěknou přednášku a besedu pro nás
připravila paní Šulcová, příslušnice
Policie ČR. Téma besedy bylo prevence
kriminality a senioři, což je téma, které
je v současnosti velmi aktuální.
V loňském roce byly naplánovány výlety
do zámku Nelahozeves, ale protože
se přihlásily pouze 4 zájemkyně,
autobus byl odřeknut a jelo se pouze
osobními auty. Podobný osud potkal
i plánovaný výlet do dendrologické
zahrady v Průhonicích, kam se mělo
jet za kvetoucími rododendrony, ale
pro naprostý nezájem se tento výlet
nekonal vůbec. Jediný výlet, který se
uskutečnil, byl autobusový zájezd do
zámků Duchcov a Libochovice, kdy
doprava byla zdarma díky Obecnímu
úřadu. Tento výlet se vydařil, expozice
na zámcích byly opravdu zajímavé a
počasí nám také přálo.

i když tedy v sále ani na tanečním parketu chladno určitě nebylo. K tanci
hrála kapela Neon Band, která uměla
vytvořit příjemnou a veselou atmosféru. No kde jinde uvidíte na plese
tančit dámu s bažantem?

Kapela Neon Band

Jak se na správný myslivecký ples
sluší, nechyběla bohatá tombola, ve
které samozřejmě dominovaly úlovky.
Vévodil jim hnědý štětináč – pořádný
kanec, kterého doprovázelo hejno
opeřenců – bažantů a slepic – a stádečko
zajíců. Kromě toho bylo možné vyhrát
(prostřednictvím pro naše plesy typických skládaných výherních papírků)
třeba láhev něčeho pro zahřátí,

Parket byl plný tanečníků
Ples byl jako již tradičně vydařený i díky
dobré organizaci. Myslivec - nemyslivec, všichni byli jako jedna velká rodina. V samotném závěru – při odchodu
domů – čekala na každou ženu pomyslná třešinka na dortu - květina, krásný
žíhaný karafiát.

Nezbývá než poděkovat organizátorům
i účastníkům mysliveckého plesu za
velmi příjemný sobotní večer a noc.
HM

Radost z výhry byla veliká

Klub Mimísek

M

aminky,
tatínkové,
tetičky,
strýčkové a vůbec všichni rodinní
příslušníci, tedy dospěláci s dětmi ve
věku mezi 1.-3. rokem se pravidelně
scházejí každé úterý od 16.30 do 18.00
v našem kulturním domě.
Mimísek - je to v podstatě volná herna
pro děti, které se spolu vyřádí, vyběhají,
učí se, jak žít v kolektivu a třeba si i
najdou nové kamarády. Dospěláci tak
mohou relativně v klidu probrat svoje
radosti i strasti a podělit se o svoje
zkušenosti. Je správné poznamenat, že
maminky převládají, ale nebojte se, zajdou sem i tatínkové. Společně se pak
učíme zpívat nové písničky, hrát různé
hry, zdolávat opičí dráhu a čas od času
něco pěkného společnými silami vyrobíme.
Pokud do Mimíska přijdete s
mrňouskem, který pouze leze nebo jen
trochu chodí, budete muset počítat s
tím, že okolo něj budou pobíhat větší
děti. Je tedy jasné, že budou muset být
dospěláci o něco víc pozornější. Máteli doma malého človíčka, který běhá po
dvou nebo ještě po čtyřech a chcete se
seznámit s dalšími dospěláky, kteří jsou
na tom jako vy, přijďte v úterý do kulturního domu v Holubicích. Pokud by
se vytvořila větší skupina mrňousků,
tedy ještě nechodících dětí, může se na
obecním úřadě rezervovat další termín,
speciálně pro nejmenší dítka.

Zájmové aktivity

Kromě tohoto setkání pořádáme 2x
ročně BAZÁREK, o kterém informujeme v průběhu roku v novinách a na
webových stránkách obce.
Lucie Benešová, VU
Kontakt:
Lucie Benešová, telefon: 739 003 399, email: klubmimisek@holubicekozinec.
net, www.holubicekozinec.net - sekce
Mimísek.

Jarní bazárek dětského
oblečení a potřeb pro děti
I když to podle počasí moc nevypadá,
blíží se pomalu jaro a s ním i další
termín už tradičního bazárku. Tentokrát se bude konat 2. 4. 2011 od
9,30 do 16,30 v KD, vybírat se bude
tamtéž, a to 1. 4. 2011 od 10,00 do
11,00 a od 18,30 do 19,30. Kromě
mimi a dětského oblečení, potřeb pro
děti, hraček, nespotřebovaných plen
apod. můžete přinést také těhotenské
oblečení.

Nabízené zboží z bazárku

Zumba

Tanec? Nebo cvičení?
Nemusíte se mučit, abyste byli fit.
Maminky učí své děti říkanky

Vstup je zdarma, pokud se občas domluvíme, vybereme jednorázově na nákup
toho, co bude zrovna zapotřebí. V minulosti jsme takto koupili hrací koberec,
hračky a další potřebné maličkosti. Tu
a tam se stane, což samozřejmě vítáme,
že přinese někdo do Mimíska hračky a
jiné již nepotřebné věci, které by jinak
skončily v propadlišti dějin někde v
krabici ve skříni nebo na půdě.

Konec nudným hodinám aerobiku, na
které nevydržíte pravidelně chodit.
Spalujte kalorie zábavně! Vyzkoušejte
ZUMBU! Je zábavná a navíc se po
ní opravdu hubne! Prvky aerobicu
kombinuje s tancem v rytmu latinskoamerické hudby. Proto je tak efektivní
i zábavná zároveň. Po hodině sice propotíte všechno oblečení, ale na tváři
máte úsměv od ucha k uchu a nemůžete
se dočkat další lekce.
Zumba je úžasná pro mysl, tělo i duši.
Na lekci ZUMBY nepotřebujete mít
žádné taneční či fitness zkušenosti,
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je navržena pro každého bez rozdílu
věku, váhy či kondice.
Hodiny ZUMBY spojené s posilováním
a tvarováním postavy. Každé pondělí a
čtvrtek od 18.30 do 19.30 hod. v KD
Holubice. Cena 50,-/hod.
Kontakt: MUDr. Marie Červenková
Telefon: 721 555 350

Cvičení pro děti

J

iž téměř tři měsíce, probíhá každou
středu v sále kulturního domu v Holubicích, cvičení pro děti od šesti do
dvanácti let. Formou zábavných her a
cvičení se děti učí novým pohybovým
dovednostem, cvikům pro správné
držení těla a základům různých kolektivních her. Pod vedením zkušených
trenérů se zdokonalují nejen ve
všeobecné sportovní průpravě, ale
jsou vedeny k fair-play, kladnému
vztahu ke sportu, vzájemné spolupráci a soutěživosti. 		

Naši mladí sportovci v KD
Základem je však radost z pohybu
a bezvadná parta, která se během
pravidelných cvičení vytvořila. O
tom, že dětí „cvíčo“ baví, svědčí i
fakt, že se děti scházeli i v období
vánočních svátků a prázdnin a jejich počet se stále zvyšuje. Původně
plánovaných 90 minut se na přání
dětí, často protáhne i na dvě hodiny.
Kromě trenérů, Tomášovi Krejčímu,
Petru Biskupovi a Danielu Bejrovi,
patří velké poděkování i panu Humenimu, jenž zaplatil pronájem sálu až do
konce března.
Daniel Bejr
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Výzvy, Spolky

E-mailová adresa redakce Nové složení výboru SDH
Dne 19. 12. 2010 se vyskytl technický
problém, který způsobil, že e-mailová
adresa
redakce
(redakce@holubicekozinec.cz) nefungovala správně.
K naší velké lítosti se bohužel stalo, že většina vašich e-mailů nebyla
doručena. Prosíme tedy všechny z vás,
kteří jste nám po 19. 12. cokoli zasílali
na naši e-mailovou adresu, pošlete nám
to znovu. Od 7. 1. 2011 je vše v naprostém pořádku.

Dne 15. 1. 2011 od 14.00 hod. se
konala výroční valná hromada SDH
Kozinec v pohostinství Na Kozím vršku
na Kozinci. Bylo zvoleno nové složení
výboru SDH Kozinec.
Starostou jednotky SDH byl zvolen T.
Janků, jednatelem A. Šulc, velitelem D.
Janeka a velitelem jednotky SDH obce
M. Vocílka.

Stále je co zlepšovat…
Chcete nám pomoci?
Převlékli jsme pro vás webové stránky
www.holubicekozinec.cz
a
zpravodaj Naše noviny do slušivějšího,
modernějšího a přehlednějšího kabátu.
Chceme, aby stránky a noviny byly
co možná nejaktuálnější, zároveň
přivítáme, pokud budete kdokoli chtít
přispět svojí myšlenkou. Pomůže nám
každý konstruktivní návrh, který se
bude týkat nejen vzhledu, obsahu a
přehlednosti, ale i struktury, kterou
průběžně aktualizujeme.
Také můžete hlasovat v anketách: “Jak
se vám líbí nová podoba webu” nebo
“Jak se vám líbí nový kabát zpravodaje
Naše noviny” na webových stránkách
obce. Vaše podněty prosím zasílejte na
e-mail: redakce@holubicekozinec.cz.

Rádi fotíte?

Chcete se o své obrázky podělit s ostatními sousedy? Nabízíme Vám možnost
umístit Vaše zajímavé obrázky ze života
naší obce a okolí na webové stránky.

Pokud budete chtít ochránit své fotografie proti nechtěnému kopírování,
můžeme použít vodotisk. Fotografie
zasílejte na e-mail:. redakce@holubicekozinec.cz.

Fotbalový Silvestr

I

letos se odehrálo na zasněženém holubickém hřišti tradiční silvestrovské
utkání výběru mladých a starých. V
mladším výběru figurovali borci z áčka,
za staré váleli hráči ze staré gardy a
starší jedinci z A týmu.

Ani v zimě fotbalisté nezahálí
Výsledek silvestrovského utkání
Valná hromada SDH Na Kozím vršku

Požár v Úněticích
Dne 10. 1. 2011 v 19:51 byla jednotka
SDH Kozinec povolána k požáru střechy
rodinného domu v obci Únětice. Naše
jednotka dorazila na místo ve 20:06.
Požár byl uhašen ve 22:30.

Staří 3:9 Mladí
Skórovali: Poláček, Miller, Richard - 3x
Bejr, Prilepski, Volf, 2x Šindelář, Valtr,
Hulínský

Fotbalisté v akci
Zajímavosti

Hašení požáru RD v Úněticích

Hasičský ples

Hasičský ples se bude konat 5. 3. 2011
od 20:00 hod. v KD Holubice.

Závazné objednávky lístků a místenek
přijímá pan Antonín Šulc na telefonu
608 880 995.

Antonín Šulc

- opět se zúčastnil (už skoro legenda
tohoto utkání) pan Hájek
- rodinný souboj Millerů. Proti sobě
nastoupil syn a otec.

- Silvestr mač má nového kanonýra.
Kromě tradičního střelce Jirky Valtra
se začíná prosazovat Daniel Bejr. Už
nasázel 5 branek ve 2 zápasech.
Jakub Dvořák

Inzerce
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ŽALUZIE

SÍTĚ PROTI HMYZU
Dlouholetá praxe–19 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž
přímo od výrobce!
Dodání od 3 do 7 dnů!
Záruka 42 měsíců!
CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?
Zašlete rozměry skel e-mailem
nebo SMSkou, tentýž den obdržíte
cenovou nabídku.

Tel.: 777 208 491
E-mail: info@har.cz
www.har.cz
Po předložení tohoto inzerátu

SLEVA 10 % z celkové ceny.

M&A
Reality
na Prahu-západ
inz HAR_A6
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Nabídněte nám Vaši nemovitost k prodeji či pronájmu. Pokud hledáte nemovitost v této lokalitě,
neváhejte nás kontaktovat. Kompletní právní servis a osobní přístup.
Kontakt: Andrea Petráková, 777 316 416, mareality@seznam.cz

Koupím/Prodám
Prodám kočárek značky JANÉ Slalom
– trojkombinace: hluboká korba, sportovní korba a autosedačka, po jednom
dítěti. Barva šedo-modrá. Zakoupený v
roce 2007. Bližší informace e-mailem.
Kontakt: prodam.holubice@seznam.
cz.

Ztráty a nálezy
- doklady
Dalibora Stránského
(k vyzvednutí pouze s průkazem
totožnosti)
- náušnice (fialovo-vínové korálky),
našly se v KD po cvičení ZUMBY. Výše
uvedené je k vyzvednutí v sekretariátu
obecního úřadu.
Služby
Účetnictví a daňová evidence, zpra-

cování daňových přiznání všech daní,
především daně z příjmu fyzických i
právnických osob, zpracování mezd.
Dále pak daňové a účetní poradenství.
Kontakt: Marcela Vrabcová, Platanová
127, Holubice-Kozinec, mobil: 606 223
939.

Řádková inzerce
Využijte možnosti řádkové inzerce
v Našich novinách, pro obyvatele
s trvalým pobytem v Holubicích

nebo Kozinci zdarma, pro ostatní
zpoplatněno 50,- Kč/inzerát (placeno v hotovosti na OÚ). Stručný popis
nabízené nebo poptávané věci/služby
posílejte na: redakce@holubicekozinec.
cz. Na základě písemné žádosti zaslané
na e-mail redakce zašleme podrobnější
prezentaci možností inzerce.
Plošná inzerce
Informace na e-mailu: redakce@holubicekozinec.cz. Ceník viz níže.

Ceník plošné inzerce
(bez DPH)

1/1 (celostrana)
/ 1 měsíc

1/2 (polovina strany)
/ 1 měsíc

Černobíle - strana 9-10

1.000,-Kč

500,- Kč

Barevně - poslední strana

Barevně - předposl. strana

3.000,-Kč
2.000,-Kč

1.500,- Kč
1.000,- Kč

Pohádkové nákupy
na www.bubblekids.cz
Dětská kosmetika pro holky i kluky,
dárkové sady a parfémy Disney
k výběru a vyzvednutí:

EXKLUSIVNĚ SE SLEVOU

v naší obci KOZINEC

Slevový kupon 20%
na zboží uvedené na

www.bubblekids.cz
S platností do konce února.

Objednávky na:
marika.formankova@acare.cz
mobil: 724 227 306

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). •Přispěvovatelé: zaměstnanci OÚ, škol, vedoucí sportovních klubů. •Vychází 1x měsíčně (pouze leden-únor, červenec–srpen je dvouměsíčník) v nákladu 800ks.
•Registrační číslo na Ministerstvu kultury ČR: MK ČR E 18946. •Pro občany obce výtisk zdarma. •Tisk zajišťuje firma
Tiskárna Macík s.r.o, Církvičská 290, 264 01 Sedlčany. •Uzávěrka dalšího čísla: 25. 2. 2011 •Další číslo vychází: 1. týden v
březnu •Tel.: 315 786 086, E-mail: redakce@holubicekozinec.cz, www.holubicekozinec.cz

