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Postavy z Pohádkového lesa

Pohádkový les v Holubicích
Poslední zářijovou sobotu se holubický lesík za hřištěm proměnil v POHÁDKOVÝ.
Sluneční paprsky babího léta přilákaly davy malých i velkých účastníků.
Zájemců přišlo tolik, že 150 startovacích listin bylo záhy rozdáno, pořadatelé se však nenechali zaskočit a děti sbíraly razítka na improvizované karty z papírových tácků, když došly i tácky, sbíralo se na účtenky od nákupu či přímo na dětské
ručičky. Na dítka čekalo v lese celkem 16 zajímavých stanovišť, na každém se
nacházela nejméně jedna pohádková bytost s originálním úkolem, někdy i sladkou
odměnou.
...pokračování na straně 6
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Zastupitelstvo obce
Starostka:
Eva Ježková
Místostarosta: Petr Satrapa
Členové zastupitelstva:
Ing. Jan Miller, Markéta Pilecká, Ing.
Daniel Dubský, Ondřej Šrámek, Věra
Bittnerová, Markéta Šedivá, Jaroslav
Doubek
Další veřejné zasedání zastupitelstva
se uskuteční 25. 10. od 18:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ.

Blahopřejeme jubilantům
V září oslavili své narozeniny:
Bittnerová Věra, 60 let
Hanuš Josef, 60 let
Mrázková Marcela, 70 let
Pospíšilová Jarmila, 80 let
Prokš Jaroslav 65 let
Táborová Jana, 65 let
Trundová Anna, 65 let

Nově otevřená prodejna
potravin
Ve středu dne 5. 10. 2011 jsme
zahájili provoz v nově otevřené prodejně
potravin
a
smíšeného
zboží v Platanové ulici (Holubí
háj). Za každý nákup nad 300,Kč máme pro Vás nachystaný
malý dáreček - víno J. P. Chenet
o obsahu 195ml. V příštím čísle Vás
budeme informovat o otevírací době
a sortimentu zboží.
Těšíme se na Vás,
Hoang Tean Van.

Platební terminál na OÚ
Od 1. listopadu tohoto roku bude
umístěn v sekretariátu Obecního
úřadu Holubice platební terminál
z důvodu zkvalitnìní služeb pro naše
občany. V příštím vydání novin vás
budeme informovat detailněji.
Přes platební terminál bude možné
provádět platby - nikoliv výběry.

Setkání v Mimísku
Milé maminky, první informativní
schůzka Mimísku v tomto školním
roce bude 14. 10. 2011 v 9:30 hod.
v Kulturním domě v Holubicích.
Nezapomeňte si prosím přezůvky.

Informace z obce
Dne 27. 9. 2011 se uskutečnilo veřejné
zasedání obecního zastupitelstva.

Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Uzavření kupní smlouvy s panem
Šebkem na základě vyvěšeného
záměru o prodeji pozemku. Předmětem smlouvy je prodej části obecního
pozemku p. č. 611 k. ú. Kozinec
o celkové výměře 136 m2. Cena za
pozemky činí 9.230,- Kč dle znaleckého posudku č.2110/92-2011. Veškeré
náklady s převodem hradí kupující.
2. Uzavření kupní smlouvy s Ing.
Millerem na základě vyvěšeného záměru o prodeji části obecního
pozemku. Předmětem smlouvy je
prodej části obecního pozemku p. č.
611 k. ú. Kozinec o celkové výměře
136 m2.
Cena za pozemky činí 9.230,- Kč dle
znaleckého posudku č.2109/91-2011.
Veškeré náklady s převodem hradí
kupující.
3. Uzavření kupní smlouvy s panem
Davidem Levinským na základě
vyvěšeného záměru o prodeji pozemku.
Předmětem smlouvy je prodej části
obecního pozemku p. č. 46/12 k. ú.
Holubice o celkové výměře 6 m2. Cena
za pozemek bude dle vypracovaného
znaleckého posudku. Veškeré náklady
s převodem hradí kupující.
4. Uzavření kupní smlouvy s panem
Pličkou na základě vyvěšeného záměru
o prodeji pozemku. Předmětem smlouvy je prodej části obecního pozemku
p. č. 286/1 k. ú. Kozinec o celkové
výměře 70 m2. Cena za pozemek

Poděkování
Zaměstnanci obecního úřadu se v měsíci září rozloučili se svým kolegou
panem Bohuslavem Márou, který se
rozhodl odejít do zasloužilého důchodu.
Pan Mára odvedl skvělou práci a příkladným nasazením postavil laťku velmi
vysoko. Rozhodně bude těžké najít
za něj náhradu.
Přejeme panu Márovi, aby si „období
třetího věku“, jak se dnes často říká,
prožil se svými nejbližšími v rodinném
kruhu a věnoval se koníčkům, na které
nezbývalo mnoho času. Přejeme hlavně
zdraví a dlouhé užívání zasloužilého
důchodu.			
EJ
Zaměstnanci OÚ s panem Márou

bude dle vypracovaného znaleckého
posudku. Veškeré náklady s převodem
hradí kupující.
5. Vyvěšení záměru o prodeji části
obecního pozemku p. č. 5/2 k. ú.
Holubice o výměře 265 m2.
6. Vyvěšení záměru o prodeji části
obecního pozemku p. č. 286/1 k. ú.
Kozinec o výměře 94 m2.
7. Uzavření dohody mezi obcí Velké
Přílepy a obcí Holubice o zajištění
plnění povinné školní docházky na
školní rok 2011 – 2012.
8. Uzavření dohody o partnerství
mezi obcí Holubice, ČR a Výborem
pro partnerství GATINAIS-ČECHY,
FRANCIE.
9. Uzavření smlouvy na elektronické
spisové služby „B“ s partnery projektu
“Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP
Černošice I-III“ č. MEUC-034680/2011
s městem Černošice.
10. Zastupitelé schválili změnu rozpočtu obce Holubice č.2/2011, dle
zprávy finančního výboru.
11. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje v rámci Středočeského
fondu kultury a obnovy památek v roce
2011 na restaurování zvonů.
12. Podání žádosti na Pozemkový
úřad Praha-západ o vybudování polní
cesty C1 směr Kozákova zahrada
a podání žádosti o zpracování projektové dokumentace cest C5, C6 a C2.

Rozhovor měsíce
k dohodě. Myslím, že práce v obecním
zastupitelstvu (alespoň u nás) není až
tak o „politice“, ale prostě o pomoci obci.

Paní Bittnerová s vnučkami

Rozhovor s paní Bittnerovou
Dnes vám přinášíme rozhovor s další
dámou z našeho obecního zastupitelstva a současně vedoucí obecní
knihovny – s paní Věrou Bittnerovou.
Jak jste s prací pro obec začínala?
Do Holubic jsme se s manželem přistěhovali asi před čtyřmi roky z Kralup.
Naše rodina má v Holubicích hluboké
kořeny – v domku, kde bydlíme, žili naši
předkové už před 120ti lety. Dříve jsme
ho měli spíš jako chalupu, ale rozhodli
jsme se ho na důchod změnit v náš
domov.
S důchodem jsem začala mít spoustu
času. V tu dobu se objevil v holubických
novinách inzerát, že se hledá knihovník do obecní knihovny. S ohledem
na svou lásku ke knihám jsem neváhala
a po konkursu se stala místní knihovnicí. Díky práci v obecní knihovně jsem
měla možnost tak trochu nahlédnout
i pod pokličku dění na obecním úřadě.
Když se začaly blížit loňské komunální volby, nabídla jsem paní starostce
Ježkové svoji spolupráci a jako jednu ze
svých hlavních deviz svůj ČAS.
V zastupitelstvu jsem tedy od října 2010
a starám se hlavně o oblast kultury.
Mohu říct, že je tak můj volný čas
příjemně a užitečně naplněn.
Co Vás přivedlo ke komunální
politice?
Komunální politika je (naštěstí) něco
jiného než ta „velká politika“, o které
denně slyšíme a čteme samé „veselé“
zprávy. K zájmu o obecní dění mne
možná přivedl i můj obdiv k tomu, jak
všechno zvládá naše paní starostka
Ježková – už proto, že je žena. Navíc
je vlastně i projektový manažer, ekonom,
krizový manažer, stavitel, personalista,
ale třeba i jakýsi mediátor - ten, kdo umí
stmelovat, kdo umí dovést sporné strany

V čem spočívá Vaše práce pro obec?
Stále vedu obecní knihovnu, účastním
se jednání zastupitelstva a podílím se
na pořádání nejrůznějších společenských akcí.
Z těch pro děti třeba velmi ráda vzpomínám na Noc s Andersenem nebo
Pohádkový les, s paní Šárovou spolupracuji na akcích pro seniory. Jsem také
koordinátorem spolupráce s francouzskou “družební“ obcí Fromont.
Když se v červnu v rotundě vystavoval
opravený zvon a dětské výtvarné práce,
byla jsem u toho po dvě celé soboty
a musím říct, že to byl neskutečně silný
zážitek. Nejen skrze historický odkaz
samotného místa, ale díky reakcím
návštěvníků. Byl v nich úžas, nadšení,
jistá hrdost na jinak vcelku nenápadnou
perlu naší obce. Ta pozitivní energie
z lidí se na mne přenášela a bylo to
opravdu nezapomenutelné.
Jaká byla Vaše profese?
Celý život jsem závislá na knížkách,
ale knihovnicí jsem až nyní. Dříve jsem
pracovala u Českých drah v různých
technicko-hospodářských funkcích, například jako bezpečnostní technik.
V Kralupech jsem působila jako vedoucí
personálního oddělení a této oblasti
jsem se pak věnovala z hlediska informatiky i na Generálním ředitelství ČD.
V poslední čtvrtině svého profesního
života jsem měla možnost pracovat
pro firmu KPMG, ve které je neskutečným motorem profesionalita lidí. Byla to
sice náročná, ale velmi zajímavá práce,
která silně ovlivnila mé další vnímání
pracovního nasazení ostatních lidí.
Co se Vám jeví na práci v obecním
zastupitelstvu nejtěžší?
V mé oblasti kultury to není asi takové
jako u těch členů zastupitelstva, kteří
musejí řešit podstatnější problémy
a záležitosti chodu obce. Mne snad
jen někdy může mrzet menší zájem
o některé akce, než jaký bychom čekali
nebo jaký by si organizační náročnost
akce zasloužila.
Co Vám naopak dělá největší radost?
Určitě to, když lidé na nějakou námi
připravovanou akci přijdou a jsou spokojeni. Jejich úsměv, pochvala a pozitivní
reakce jsou nejlepší odměnou za naši
práci, nad všechny peníze. Dává mi to
hodně do života.
Které připravované akce by takové
letos ještě mohly být?
Pohádkový les (pozn. redaktora: akce
se již konala a účast byla skvělá),
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Setkání důchodců… Určitě by mne
velmi potěšila hojná účast.
Co považujete prozatím za svůj
největší úspěch (co se týče práce
v zastupitelstvu)?
Pro mne byla asi nejlepší akcí letošní
Noc s Andersenem. Ještě dva dny před
akcí to na moc velký zájem nevypadalo,
pak se ale strhla lavina a nakonec nás
v knihovně nocovalo s báječným programem přes dvacet. Krásně jsme si to
užili a ti, co se účastnili, se mne každou
chvíli ptají, kdy bude další taková Noc.
Co Vás naopak při pohledu na Vaši
práci nejvíc mrzí?
Asi se nedá říct, že jde až tak o moji
práci – ale souvisí to s knihovnou. Mrzí
mne, že je hodně vidět, jak děti nečtou.
A nejen děti…
V dnešní době desítek televizních
programů, počítačů a internetu se na
knihy nějak zapomíná. Děti čtou velmi
málo. Snad jsou cestou ke knížce
pro děti i pravidelné exkurze MŠ a ZŠ
do naší knihovny. Budu ráda, když
co nejvíce našich dětí objeví kouzlo
dobré knížky. Ze své pozice knihovnice a organizátorky akcí pro děti pro to
udělám maximum.
Jak Vás v práci pro obec podporuje
Vaše rodina?
Mám velkou rodinu – 3 dcery, 4 vnoučata, často se scházíme. Manžel ještě
pracuje a je rád, že mám i v důchodu
„o zábavu postaráno“. Navíc mi moje
rodina s některými akcemi dokonce
pomáhá, takže je to asi i víc než
podpora, je to takové milé sdílení,
za což jsem jim všem moc vděčná.
Máte nějakého koníčka či koníčky?
Co Vás baví dělat ve volném čase?
Na prvním místě jsou mým velkým
hobby určitě akce s mými vnoučaty - ať
už „dobrodružné“ výpravy do místního lesa, různé „výtvarné dílny“,
při kterých se vypořádáváme s nejrůznějšími výtvarnými technikami, anebo
třeba společné vaření a pečení.
Dalším mým „koníčkem“ je můj pes
– maďarský ohař Rita. Je to roztomilá
společnice a miláček celé rodiny. Pak
samozřejmě miluji knihy. Čtu hodně a
ráda – na nočním stolku mám vždycky
aspoň čtyři knížky…
A v neposlední řadě mne poslední
dobou nějak začalo bavit pečení –
konečně mám čas na to si pohrát a
třeba namísto dvou velkých koláčů,
které jsou raz dva hotové, udělat
spoustu malých koláčků… Je radost je
tvořit a je radost vidět, jak je moje rodina s chutí jí.
...pokračování na straně 4
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...pokračování ze strany 3

Budete chtít při příštích volbách opět
kandidovat?
Nikdy jsem nepřemýšlela moc dopředu.
Žiju dneškem, maximálně zítřkem.
Takže co bude za tři roky, to je hodně
daleko…
A na závěr naše zlatá rybka a jedno
přání. Jaké by bylo to Vaše?
Zdraví se považuje za klišé, ale s léty
si ho člověk váží čím dál víc. U sebe a
všech kolem. Takže bych všem přála
zdraví, spokojenost a úspěchy.
A kdybych mohla něco dodat, přála bych
si, aby byli lidé na sebe hodní. A třeba
se vrátili k tomu, co dřív bývalo hlavně
na vsích běžné nebo co je běžné jinde
za hranicemi – že se lidé (a to i děti),
kteří se někde potkají, byť se třebas
vůbec neznají, pozdraví. Jen tak – pro
trochu úsměvu a pro pocit jisté sounáležitosti.
Děkuji Vám za rozhovor.
HM

Kvalitnější informace místním rozhlasem již od října
Navazuji tímto na květnové číslo
Našich novin, kde jsme vás informovali o umístění místního bezdrátového rozhlasu, který nahradí stávající
s vysokou poruchovostí. Obec získala začátkem tohoto roku dotaci
z programu rozvoje venkova a do
konce roku musíme finanční prostředky vyčerpat. Umístění reproduktorů bude provedeno v tomto měsíci
odbornou firmou vybranou na základě
výběrového řízení, dle vypracované
studie. Celkem bude osazeno devět
vysílačů, které pokryjí celou obec
včetně nových zastavěných území
bez potřeby vybudování kabelové sítě.
Během montáže budeme provádět
zvukové zkoušky, a proto se omlouváme předem za případné nedorozumění
a komplikace.
EJ

Od listopadu nás čeká ještě
jedna novinka
Od listopadu tohoto roku jsme se
rozhodli do rozvaděčů veřejného
osvětlení (VO) nainstalovat soumrakový spínač. Toto extrémně citlivé
fotorelé nejdříve odzkoušíme ve čtyřech rozvaděčích VO. Konkrétně
ve třech v lokalitě Holubí háj a v jednom z rozvaděčů, který ovládá lampy
v části obce Holubice.
Umístění fotorelé umožní dosáhnout
maximálních možných úspor elektrické energie v reálných provozních podmínkách díky optimálnímu
způsobu regulace světelných zdrojů,
které řídí. Díky větší citlivosti tohoto
fotorelé dojde k časovému posunu,
kdy při stmívání později sepne
a při rozednívání naopak dříve lampy
VO vypne. Oproti běžnému fotorelé
bude tímto dosaženo úspory energie.
Jestliže nyní začínají lampy VO svítit
již za mírného šera a naopak ráno svítí
do téměř úplného rozednění, tak je

zbytečné v tomto čase svítit.
Závěrem chci říci, že jsme byli na
začátku trochu nedůvěřiví. Toto relé
se totiž nedodává prostřednictvím
velkoskladů a obchodů, ale prezentuje a
nabízí ho pouze sám výrobce konečným
zákazníkům. Dle informací našeho
provozovatele VO byla relátka odzkoušena v několika obcích a městech, s výsledkem jsou maximálně spokojeni. Tímto chci říci, že minimálně
za zkoušku to stojí a pevně věřím, že
dosažené úspory budou viditelně větší.
				
EJ
Opakovaná výzva k ubytování
návštěvy z Francie
V termínu 28. - 30. 10. 2011 nás
opět navštíví několik obyvatel
našich zpřátelených francouzských
obcí. Vzhledem k tomu, že přátelé
z Francie budou ubytováni v rodinách, žádáme všechny, kdo by
mohli ubytování poskytnout, aby
se přihlásili na OÚ paní Vymerové
(telefon 315 786 086). 		
EJ

PROVOZ KULTURNÍHO DOMU HOLUBICE (TĚLOCVIČNA)
DEN
Pondělí
Úterý
Čtvrtek

Pátek

OD - DO

AKTIVITY

18:30 - 19:30

Zumba/aerobic

KONTAKT
MUDr. Červenková

20:00 - 22:00
10:00 - 14:00
17:00 - 19:00
10:00 - 11:40
16:30 - 17:30
19:30 - 20:30
9:30 - 11:00

Tance-soukromé
TV škola
Zumba děti – ml.+st.
TV škola
Kroužky ZŠ
Zumba dospělí
Mimísek

Hrdlička Ondřej
Mgr. Vít Šolle
Sodomková Kateřina
Mgr. Vít Šolle
Šolle/Zlámalová (od 6. 10.)
Sodomková Kateřina
Benešová Lucie (od 14. 10.)

Ze školních lavic
Nový školní rok začal
Ve čtvrtek 1. září jsme slavnostně zahájili nový školní rok. První až
třetí třída v Holubicích, čtvrtá až pátá
v Tursku. Letošní školní rok je přelomový. Všechny ročníky se opět učí
samostatně. Naše škola se rozrostla
o další třídu a dalšího pedagoga.
Školní družina prodlužuje provoz až
do 18:00 hodin. Školu bude navštěvovat
65 žáků, tedy o 21 více než loni. Žáci
přibyli do všech ročníků.
Mgr. Vít Šolle,
ředitel školy

Výlet žáků do Hrusic
Ve čtvrtek 22. září jsme uskutečnili se
žáky 1. - 3. ročníku výlet do Hrusic.
Navštívili jsme Muzeum Josefa Lady,
které vzniklo v bývalém letním sídle
hrusického rodáka. Děti si prohlédly
rozsáhlou sbírku Ladových kreseb a
maleb. Samozřejmě, že nejvíce byly
zaujaty ilustracemi dětských knížek,
které J. Lada také napsal.
Poznávaly postavičky z pohádek
a říkadel, aktivně spolupracovaly
s průvodkyní muzea, převlečenou
za vílu.
Na závěr exkurze si děti mohly
zakoupit upomínkové předměty.
Poté jsme se všichni vydali prosluněnými Hrusicemi naučnou stezkou
"Po stopách kocoura Mikeše". Minuli
jsme kostelík /dominantu snad všech
Ladových obrázků/ a postupně jsme
navštívili památná místa. Místo,
kde stával Ladův rodný dům, místo,
kde byla Jedličkova louže (rybníček
z knihy "Kocour Mikeš").
Výlet se nám vydařil a už se těšíme,
až zase někam vyrazíme.
Zlata Jungová, třídní učitelka
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Zájmové kroužky při škole a volnočasové aktivity ve školním
roce 2011/12
PONDĚLÍ:
Taneční obor - pořádá ZUŠ Libčice nad Vltavou 		
		
Kontakt:
233 930 574, 736 600 358
				
e-mail: info@zuslibcice.cz
				
www.zuslibcice.cz
		
Tvořivé pondělky v holubické škole
		
Vede:		
Daniela Vokounová
Výtvarný umělecký kroužek pro děti prvního stupně, zvláště ty nejmenší, který
je zaměřen na seznámení se základními výrazovými uměleckými technikami.
Převaha tvůrčí práce je seznámení se s keramikou a historickými keramickými technikami. Umělecký kroužek pokračuje v běhu programu Čtvero ročních
období, aneb putování časem a navazuje na rozpracovaný projekt "Město mých
snů". Všechny nadšence pro hledání cesty za našimi sny a cíly zveme.
ÚTERÝ:
Zumba pro děti v KD Holubice - od 17:00 do 19:00 hod.
		
Kontakt:
777 305 534 - Kateřina Sodomková
				
e-mail: katerina.sodomkova@seznam.cz
STŘEDA :
		

Výtvarný kroužek v turské škole - od 15:00 do 16:30 hod.
Vede:
p. uč. Karasová

		
Aerobik pro děti od 6 do 12 let v Tursku - od 17:30 hod.
		
Cvičení probíhá v budově v Tursku. Cvičitelka Lenka, která se
od roku 2006 věnuje závodnímu aerobiku a od roku 2008 i v roli trenérky. Věnuje
se i tvorbě závodních choreografií a její svěřenci dosáhli velmi dobrých úspěchů.
Pro děti má specializovaný kurz dětského a juniorského aerobiku 2008 a 2009 a
také kurz rozhodčích.
		
Kontakt:
721 076 786 - Lenka Tydlitátová
				
www.lenkatydli.estranky.cz
ČTVRTEK :
Vesele s francouzštinou - od 14:30 do 15:30 hod.
		
ve škole v Tursku
Srdečně zvu všechny zájemce o francouzský jazyk do kroužku
„Vesele s francouzštinou“. I tentokrát na vás čekají francouzské hry, písničky a říkadla, seznámíte se s mnoha slovíčky a
k tomu vám nově poslouží tzv. „kartičkový slovník“, který si
budete moci sami vyrobit např. z krabice od bot. Na setkání
s vámi se těší Mgr. Radka Milotová.
		
		

Sportovní kroužek v KD Holubice - od 16:30 do 17:30 hod.
Vede:		
Radka Zlámalová

PÁTEK:
		

Počítačový kroužek v turské škole - od14:30 do 15:30 hod.
Vede:		
Tereza Šollová

		
Hudební obor - pořádá ZUŠ Libčice n. Vltavou
				
Holubická škola
		
Kontakt:
233 930 574, 736 600 358
				
e-mail: info@zuslibcice.cz
				
www.zuslibcice.cz
NEDĚLE:
Aerobik pro děti od 6 do 12 let v Tursku - od 18:00 hod.
		
Kontakt:
721 076 786 - Lenka Tydlitátová
				
www.lenkatydli.estranky.cz
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Kulturní dění v obci

...pokračování ze strany 1

Děti se setkaly se Simpsonovými,
želvami Ninja, šmouly, čertem, Mankou
a Rumcajsem, Bílou paní, Pipi „punčochatou“, Marfušou a Ivánkem, čarodějnicí, „pyžamákem“, lesním mužíkem,
piráty, Bořkem stavitelem, Minnie Mouse,
Vlastou ze Starých pověstí českých
a v neposlední řadě s paní doktorkou.
V cíli byli malí návštěvníci lesa odměněni
buřtem a limonádou.
Čistý zisk z této akce byl ve výši
9.852,- Kč, tyto peníze budou použity
na další aktivity pro naše děti.
Bohužel se mezi námi našla nenahlášená „pohádková postava“ v podobě
ZLODĚJE. Je nám moc líto, že
někdo z příchozích odcizil jedné
z
pohádkových
bytostí
zavazadlo se dvěma telefony a finančním
obnosem. Doufejme, že se to nebude
v budoucnu opakovat.
Dovolte
nám
tímto
poděkovat
všem
dobrovolníkům
za
krásný
a pohodový den pro naše děti.
Poděkování náleží paní Helebrantové, panu Marešovi, Tereze Marešové,
manželům Pileckým a manželům
Petřinovým, kteří zajišťovali kompletní
přípravu a průběh celého Pohádkového
dne.
Jsme zvědaví, jaké pohádkové bytosti
nás v lese překvapí příští rok!.

Přehlídka kostýmů domácí výroby byla velmi pestrá

AJ+EJ
Kdo poznal v převleku Marfuši paní
starostku?

Někteří zkoušeli střílet z praku, jiní z kuše

Čert dohlížel na skákání v pytlích

Kulturní dění v obci
Vinobraní v Holubicích
Dne 17. 9. 2011 proběhlo v prostorách
OÚ Holubice historicky první vinobraní
v Holubicích.
Představila se vinařství ze všech
vinařských
podoblastí
Moravy
vinařství Mikrosvín Mikulov, Chateau
Lednice, Kosík Slovácko, Spielberg
Slovácko, Kořínek Znojemsko a vinařství Zemánek Velkopavlovicko.
Jedná se o malá až střední vinařství,
která neprodávají vína přes obchodní
síť hyper a supermarketů, ale cíleně
vyhledávají privátní klientelu a gastro.
Bylo prezentováno více než 80 druhů
vín. Volná degustace se týkala více než
30 druhů vín.
Každý vzorek obsahoval popis konkrétního vína, od jakého vinaře pochází,
v jaké je kategorii a přívlastku, ročník
apod. Degustovala se vína velmi kvalitní,
zejména přívlastková, zařazená v kabinetu, pozdním sběru i výběru hroznů.
Vína byla v kategoriích suchá, polosuchá, polosladká.

Před budovou OÚ byly umístěny
2 stánky. Jeden od vinařství Chataeu
Lednice s prodejem čerstvého burčáku
odrůdy Müller Thurgau u Lednice
a u druhého stánku probíhala volná
degustace více jak 30 vzorků přívlastkových vín.
V zasedací místnosti OÚ byla prezentována již výše uvedená vinařství
s multimediální prezentací vinohradů vinařských oblastí Morava. Celou
akci provázela reprodukovaná stylová
hudba od skupiny Hradišťan.
Dále byla pro všechny návštěvníky
připravena zdarma vinařská literatura
z vinařského fondu z Valtic. Nechybělo
bohaté občerstvení.
Všichni účastníci volně procházeli
všemi prostory a spokojeně degustovali od burčáku po jednotlivá nabízená
vína. Zájem o koupi byl velký. Akce
začínala od 12:00 hodin a končila
před půlnocí.
Toto první “vinobraní” v Holubicích se
může pyšnit velmi příznivou odezvou
od všech návštěvníků.
Pavel Pilecký
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Sommeliér představuje vinařství
Účast na vinobraní byla hojná
Představení vinařství Chateau Lednice
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Dětská hřiště v Holubím háji

Radujme se, veselme se aneb
Dětská hřiště v Holubím háji
Dobrých zpráv není nikdy dost…
Jak jste si již mnozí všimli, přes léto
vyrostla v Holubím háji hned tři menší
dětská hriště. Dvě v horní části, jedno
v dolní. Jde o úspěšný výsledek aktivit
rodičů z blízkého okolí těchto hřišť –
spolumajitelů daných pozemků. Hřiště
byla samozřejmě předem schválena
obecním úřadem. Jak je vidět, když se
chce, všechno jde.
Když jsme v předcházejících článcích
o dětském hřišti v Holubím háji vyzývali,
aby se nám ti, kdo v tomto směru
vyvíjejí nějaké aktivity, ozvali, neozval
se nikdo. Nevíme tedy, do jaké míry
se lidé z těchto domů mezi sebou
domluvili. Z doslechu víme, že někteří
rodiče na hriště nějak finančně přispívali – více informací bohužel nemáme. Na
obecním úřadě o připravovaných hřištích
věděli, ale informačně nedotčené
obyvatele Holubího háje v nich čekalo pěkné překvapení. Ale…
Ona dětská hřiště hned vzbudila
po Holubím háji otazníky. Jak to s nimi
vlastně je? Kdo na ně může chodit?
Jsou ona hřiště jen pro děti těch, kteří
na ně nějak přispívali, a ostatní děti
tam nesmějí? Jak jsme se dozvěděli, nejednou se stalo, že byly „cizí“ děti
ze hřiště vykázány a dokonce přímo
dětmi, které si tam hrály (za podpory
dohlížejících rodičů). A tak bychom zde
rádi vše uvedli na pravou míru.
Mohlo by se skutečně zdát, že ona
hřiště jsou pouze pro děti těch, kteří se
zapojili, kteří přispěli, kteří si je schválili, kteří jsou spolumajiteli pozemku.
Odpověď nám vlastně za všechna hřiště
dává Provozní a návštěvní řád dětského hřiště, který je vyvešen na jednom
z těchto hřišt (velké hřiště v horní části
Holubího háje). Je v něm výslovně
řečeno, že jde o soukromé hřiště určené
pro děti vlastníků pozemku. Ovšem
následuje věta, která stanovuje, že na
hřišti si mohou hrát i jiné děti než děti
vlastníků pozemku: „Ostatním osobám
vstup povolen ve stanovenou otevírací dobu za předpokladu dodržování
uvedených provozních pravidel. Vstup
na vlastní nebezpečí.“ Tedy stručně
řečeno – na hřišti si mohou hrát i vaše
děti, když se budou chovat slušně, když
budou na průlezkách či houpačkách
opatrné, nebudou nic ničit, nebudou
dělat nepořádek, uklidí po sobě atd.
- ty mladší (do 6ti let) samozřejmě
pod dozorem. Plná zodpovědnost
za chování a bezpečí vašich dětí je

samozřejmě na vás.
Možná budete sdílet můj osobní pocit,
že se s dětskými hřišti Holubí háj jakoby
trochu probudil. Jakoby se posunul
někam o kousek dál. A doufejme, že
se bude posunovat i nadále. Možná
teď hlavně v tom, jak se v něm budou
vzájemně vnímat, poznávat a chovat
k sobě lidé, jeho obyvatelé. Stali jsme
se hnutím osudu (či kapsy investorovy)
sousedy a je jen na nás, jak se nám
a našim dětem tady v Holubím háji
bude žít.

Dětské hřiště mezi domy EI a EII

Dětské hřiště mezi domy AI, AII a AIII

Dětské hřiště mezi domy AIV, BI a BII

Nezbývá než poděkovat všem, kdo se
na vybudování dětských hřišť v Holubím
háji podíleli. A to jak za všechny rodiče,
kteří tu možnost neměli, byť by se jistě
také rádi zapojili, ale hlavně za všechny
děti z Holubího háje, kterým se tak
konečně skýtá možnost pohrát si blízko
jejich domova a třeba zde i najít nové
kamarády. V důstojném prostředí, které
je jim určeno a není jen nebezpečnou džunglí plnou stavebního odpadu.
Děkujeme.
HM

Kronika vypráví
Kronika vypráví…
První historická zmínka o Holubicích
„První historická zmínka o Holubicích
děje se roku 1204, totiž že král Přemysl
Otakar dle listiny r. 1204 vyhotovené
ves Holubice kostelu Pražskému, totiž
Svatovítskému daroval.
Tomuto darování budiž rozuměno
tak, že kanovníkům kapituly sv. Víta,
byly vyměřeny důchody i takovým
způsobem, že každému z nich mimo jiné
ustanoveno bylo. K užívání obzvláštní
venkovské hospodářství v té nebo oné
vsi, nebo taky v několika vsích kapitule
náležejících, které obracel v té nejlepší
možnosti ke svému užitku.
Proto jmenují se Holubice již r. 1204 vsí,
náležející k jisté prebendě. Vsí Holubicemi rozmnožily se důchody kapituly,
když biskup Menhart založil nových pět
prebend kanovnických, neboť zmiňují
se co nemovité statky kapituly Holubice
v kraji rakovnickém téhož roku 1204, že
kapitulní kostel Pražský obdržel od krále
Přemysla některé zlepšení prebendy
v Holubicích přidáním země k této vsi
náležející. Tak na přiklad držel prebendu
(duchovní obručí) v Holubicích kanovník Jan, probošt u sv. Jiljí z roku 1367,
potom kanovník Vítek z Černčic, který
byl předtím kanovníkem Vyšehradským
a Vratislavským od roku 1378 – 1418
potom arcijáhenem Bilinským roku
1380, proboštem sv. Jiljí od r. 1381, pak
děkanem u sv. Apolináře od roku 1410
– 1414, týž držel prebendu v Holubicích od roku 1396 – 1415. Pak užíval
prebendu tu. To Vácslav z Radče před
tím kanovník Řezenský a oltářník panny
Marie v kostele Pražském bakalář
ve právech (od r. 1379 – 1417), také
arcijáhen Boleslavský (1380 – 1384).
Děkan u sv. Apolináře (r. 1385 – 1409),
Kustos Pražský (r. 1409 – 1417).
Starožitný chrám filialní uvádí se ve 14.
století mezi farními.
Fara Holubická náležela k Děkanátu
Řípskému a k archidiakonátu Pražskému mezi rokem 1344 – 1350, pod arcibiskupem Arnoštem z Pardubic.
Prebenda Holubická byla největší v dobách těchto, poněvadž mezi
32 kanovnickými prebendami, které
dle pořádku jak se cenily od nejlepších
k nejmenším na prvním místě se uvádí a sice:
1. V Holubicích nedaleko Budče, kdež
r. 1406 Václav z Radče co držitel založil

rybník znamenitým nákladem a kdež
r. 1407 připomíná se slovutný muž
Mareš co nápravník jeho.
2. V Středoklukách atd.
V knize Novoměstské od roku 1393
nacházíme zapsanou událost o jistém
duchovním jménem Dětřich, kterého
zajal podrychtář Mikuláš, když jej postihl
v místě podezřelém mezi nevěstkami
ulici krakovské v Praze. Ukázalo se naň
že vylámal nedávno truhlu v kostele
v Holubicích a ukradl z ní kalichy
s paténami, křížek a jednu monstranci
se svatými ostatky, pročež jej konšele
Novoměští vzali na výslech a on přiznal
se. Praví se, že on to byl, jejž dal královský podkomoří Huler proto upáliti.
Po vypuknutí bouří Husitských r. 1421
bylo ze zboží pobraného světskému
duchovenstvu zvláště mnoho statků
duchovenstva
kostela
Pražského
a
zaznamenáno
v
historických
památkách, že také od prebend
kanovnických dvory v Holubicích se
vším příslušenstvím pobrány byly.
Roku 1426 zapsal císař Sigmund
Holubice Vokovi z Valdštejna, ovdovělá
po něm Eliška z Uhlíšt a Říčan odkázala
po smrti své Mikulášovi z Kněževsi
druhému manželi svému mezi jinými
statky též Holubice. Týž Mikuláš roku
1439 zemřel.
Roku1352 byla v Holubicích prebendní
fara. Kdy přestala není známo.
Přisluhoval sem kat. kněz z Libčic, mněl
zato vždy od obce jistý počet grošů
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a vždy u některého souseda z povinnosti oběd.
Doplněk ku předchozí historii
Holubic…
Když při poslední opravě r. 1865, jež
konala se v chrámu Páně, opukový
starý oltářní stůl byl stržen, nalezena
v něm pečeť biskupa Pelhříma v bílém
vosku vytlačená, jakož i olověná skříňka
se sv. ostatky, což bylo do čes. muzea
posláno.
Z pečeti té jde na jevo, že tehdy
oltář Holubického chrámu Páně
r. 1224 – 1225 biskupem Pelhřímem
znovu vysvěcen byl bezpochyby
po oné značné správě v době přechodné předsevzaté.
Chrám holubický býval chrámem
farním
a
byl
zde
farářem
r. 1392 kněz Jan, který r. 1307 s povolením patrona Václ. z Radče kanovníka
pražského a děkana u sv. Apolináře,
faru Holubickou za faru u sv. Jakoba
blíž Hory Kutné vyměnil, odkud farář
Petr do Holubic odešel.
Později dostaly se Holubice v držení
staroměstským Pražanům, jimž r. 1547
Ferdinandem I. odňaty a r. 1548 uloženy
do zemských desek Floriánu Grispeku
za 1088 kop grošů co zboží světské.
Doplnil Karel Pokorný, nově vysvěcený kněz a rodák holubický dle časopisu
„Methoda“.
V Holubicích dne 2. září 1890.“
Pamětní kniha obce Holubice z roku 1882

AJ
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Spolky v obci / Řádková inzerce

Šipkařský spolek Kozinec
Stodolas
Kozinec Stodolas vznikl v roce 2009.
Zakládajícími členy jsem byl já a náš
tehdejší kapitán Aleš Eder (můj bývalý
soused). Já i Aleš jsme již šipky závodně
hráli, tak jsme se pokusili oblíbenou hru
přesunout i do našeho nového bydliště.V tu dobu na Kozinci ani v Holubicích
žádné šipky nebyly. Na Kozím vršku
(hospoda v Kozinci) jsme si domluvili
šipkové automaty a dali jsme do kupy
i tým, který čítal 13 osob. Zpočátku bylo
vidět, že to většina skoro nehrála, ale
postupem času se všichni zlepšovali.
Jak to vždy bývá, ne každého to chytlo
naplno a stabilních hráčů jsme měli 4-8.
Jako nový tým jsme se přihlásili
do šipkové soutěže. První rok byl
seznamovací,
všichni
si
zvykali
na soutěž a vyrovnání se s nervózními situacemi. Měli jsme dobré i horší
výsledky. Porazili jsme první dva týmy
naší tabulky, ale taky jsme dokázali
prohrát s posledními. Nakonec jsme
skončili v sezoně 2009/2010 ve druhé
polovině tabulky (7 z 11).
Další rok (2010/2011) jsme zaznamenali změny v týmu. Odešel kapitán
Aleš a nahradil jsem ho já. čtyři další
lidi odešli a 3 přišli, kvalitativně jsme
na tom byli stejně jako sezonu předtím.
Sezona probíhala zhruba stejně jako ta
2009/2010. Skončili jsme také ve druhé
polovině tabulky (8 z 13).
Letošní sezona 2011/2012 vypadá
zatím nejlépe. V létě k nám přišly 2
výrazné posily hrávající druhou ligu,
žádné velké ztráty v odchodech hráčů
jsme nezaznamenali, a tak máme
5 velmi dobrých hráčů a 4 schopné
porazit kohokoliv.
Již jsme zaznamenali drobné úspěchy
v letní lize, která se hraje bez rozdílu
lig. Dostali jsme se do finálového
kola, kde hrálo 28 nejlepších týmů
ze Středočeského kraje. První kolo
nám soupeř nedorazil, tak jsme postoupili a další zápas jsme hráli s týmem
Sgt. Pepiks Band (vítěz extraligy).
Průběh zápasu byl vyrovnaný a nebylo
znát, že hraje vítěz extraligy s týmem
nejnižší soutěže. Prohráli jsme 6:2,
což je dobrý výsledek. Náš soupeř
nakonec skončil 2., my na společném
9. místě ještě se sedmi týmy. Nyní se
rozeběhla hlavní sezóna 2011/2012.
Už jsou odehrána 2 kola, ve kterých
jsme nezaváhali a prozatím se držíme
na prvním místě. Letošní cíl jsme si
stanovili skončit do 3. místa, ale myslíme

si, že máme i na postup do druhé ligy
(postupují první 2 týmy). Průběh sezony
ukáže, jak na tom budeme.
Můj cíl ohledně šipek: přibrat ještě
několik členů, založit Béčko a hrát
hlavně šipky pro pobavení. Myslím si,
že se tu šipky celkem chytly a bylo by
dobře, kdyby získaly více na popularitě.
Ještě k systému hry. Hraje se 16 zápasů
301DO (double out) single (od druhé
ligy se již hraje 501DO), 301DO tým a
"cricet cut throuth tým".
Luboš Runa
Zleva nahoře: Evžen Šlechta, Jarda
Korbel, Luboš Nykl, Roman Matoušek,
Ludmila Linhartová.
Zleva dole: Luboš Runa a Jiří Jindřich

Holubic. Branky: Fassman
Zbuzany : Holubice – 8:1
Áčko jelo ke svému třetímu utkání do
Zbuzan. Odtud se body vozí velice
těžko. Minulý rok zde náš tým prohrál
6:0. Letošní sezónu to bylo výsledkově ještě horší. Prohráli jsme vysoko
8:1. Jedinou branku dal Jiří Valtr.
Jakub Dvořák

Řádková inzerce
Nabídka služeb
Učetnictví MaDo
• Vedení účetnictví a daňové evidence
včetně mezd
• Daňová přiznání - FO ,podnikatelů
• Kontrola účetnictví
• Vedení účetnictví SVJ
• Spolupracujeme s daňovým poradcem.
• Kontakt: 608 831 986; 602 266 333
info@ucetnictvimado.cz
www.ucetnictvimado.cz
Kvalitní
poradenství
a
služby
v
oblasti
výpočetní
techniky.
V případě zájmu mne kontaktujte na:
motycak@specialist4it.cz,
www.specialist4it.cz
tel.: 776 734 045.
Prodám

Fotbal
Holubice : Středokluky - 5:2
První zápas, první výhra, první tři body
a také první hattrick Valtra! Holubice
začaly soutěž výhrou 5:2. Na domácím
hřišti porazily Středokluky. V akci opět
úřadoval Jiří Valtr, který se předvedl
třemi góly, neproměněnou penaltou
a dalšími pohřbenými tutovkami.
Branky: 3x Valtr J., Židoň, Šindelář
Holubice : Jinočany - 7:0
Holubice ve svém druhém utkání doma
porazily Jinočany 7:0. Čtyřmi góly se
o to postaral kapitán týmu Jiří Valtr, který
má na kontě za dvě utkání 7 branek.
Holubice tak společně s Dobříčem
a Třebotovem vedou tabulku.
Branky: 4x Valtr J., Helebrant,
Bláha, Vol
Holubice : Kazín – dorost 1:5
Dorost začal sezónu prohrou na domácím hřišti. Kazín nasázel našim
mladíkům, kteří hráli v 9 lidech pět
branek. První branku však vstřelil hráč

Prodám crossové jízdní kolo AUTHOR
STRATOS, zakoupené v srpnu 2005.
Dobré stáří, zachovalé, osazené
komponenty SRAM, brzdy TEKTRO.
Pánský rám, 22 palců,rovná řídítka.
Černošedý metalický lak. Kolo nezatěžované jizdou v terénu, využívané
převážně na upravených cyklostezkách a venkovských silnicích.
Nejde o horské mtb kolo, ale o alternativu tzv. trekových kol. Užší kola než
má MTB. Na cesty
v okolí
Holubic po venkovských
silnicích a zpevněných cestách je
ideální. Neodpružená vidlice.
Důvodem prodeje je nákup nového
mtb kola na těžké horské cesty, po lese
a na polní cesty.
Po dohodě je možná nezavázná
prohlídka, bydlíme v HH.
Kolo stálo 13 650,- Kč, cena k prodeji
3350,- Kč nebo dohoda. Pro časté
využití bych doporučil výměnu předního
pláště, vzorek je sjetější než vzadu, ale
dá se ještě využívat. Z tohoto důvodu
po prohlídce možná úprava ceny po
dohodě až ke 3000,- Kč.
Volejte prosím na mobil 725 549 589.

Komerční inzerce
v Roztokách u Prahy

Vzdělávací centrum

www.lexik.cz

jazyková škola pro děti i dospělé
(angličtina, němčina, španělština,
francouzština, ruština, portugalština, finština, čeština pro cizince),
výuka firemní, skupinová i individuální
l doučování češtiny, matematiky
i fyziky pro studenty ZŠ/SŠ/VŠ
l příprava na přijímací zkoušky
od osmiletých gymnázií po VŠ
l kroužky pro předškoláky i školáky
l pracujeme s dětmi se specifickými
poruchami učení (dyslexie, dyskalkulie, dysgrafie)
l počítačové kurzy pro děti
i dospělé

www.lexik.cz

Lidická 2240 (naproti Tescu)

11
tel.: 739 035 000
e-mail: info@lexik.cz

l semináře a přednášky na různá témata
l cvičení relaxační, rehabilitační a kondiční (také zumba, zumbatomic pro děti,
jóga, pilates, tai-či, cvičení pro těhotné,
rodiče s dětmi, atd.)
l masáže vedené diplomovanou fyzioterapeutkou
l hlídání dětí nejen pro účastníky kurzů
l školka vzdělávací a sportovní s celodenním provozem

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
inz HAR 184x120.indd 2

SLEVA 10 % z celkové ceny.
17.2.11 14:15

Moderní ordinace praktického
lékaře pro děti a dorost

MUDr. Miroslava Kuglerová, Libčice nad Vltavou

možnost online registrace





přátelské příjemné prostředí
profesionální přístup
objednávání se na konkrétní čas
parkování u ambulance

Ordinační hodiny
Po 11 – 15
Čt 8 – 13
Út 8 – 13
Pá 8 – 12
Stř 10 – 17
Kontakty:
K Sídlišti 744, Libčice nad Vltavou
tel. 233 313 044, 775 728 800

www.terapiedeti.cz
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