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Halloween jak má být

Když strašidla zavítala do Holubic ...
Poslední říjnovou sobotu opanovala naši vesnici halloweenská atmosféra, stalo
se tak zásluhou místního dobrovolného spolku hasičů, který pro malá i větší dítka
uspořádal večer plný her a zážitků.
Průvod strašidelných masek vyrazil na svou lampiónovou pouť v 16:30 hod.
od holubického hřbitova, kde probíhal také zápis a rozdávaly se účastnické kartičky.
Procházka s lampióny vedla přes „Čapák“, trasu lemovaly svíčky ve skleničkách,
u sídla autoškoly osvětlovala cestu zářící dýně…
				
...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 29. 11. od 18:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ.
Kontakty:
- tel.: 315 786 086, 605 149 280
- sekretariat@holubicekozinec.cz
- www.holubicekozinec.cz
- adresa: Holubice č.p. 175
252 65 p. Tursko

Informace z obce
Noví zaměstnanci obecního
úřadu

na údržbu veřejného prostranství obce
Holubice - Kozinec. Na hlavní pracovní
poměr byl přijat pan Jan Bareš,
na poloviční úvazek pan Martin Štěrba.
Oba jsou obyvateli Kozince.

Od 1. 11. 2011 byli na základě výběrového řízení přijati dva zaměstnanci

Blahopřejeme jubilantům
V říjnu oslavili své narozeniny:
Čiháková Václava, 60 let
Komárová Jana, 60 let
Márová Anna, 80 let
Márová Hana, 80 let
Mašková Marcela, 60 let
Přívozníková Marie, 81 let
Touš Jan, 75 let

pan Martin Štěrba

pan Jan Bareš

Bezdrátový místní rozhlas
Jak jsme informovali v předešlém
vydání novin, proběhla instalace nového bezdrátového místního
rozhlasu. V současné době probíhá
zkušební provoz.
Žádáme vás o nahlášení negativních/pozitivních zjištění při hlášení
informací, nejpozději do konce
listopadu 2011 na OÚ, abychom
předešli nedostatkům v rámci
záruční lhůty.

Platební terminál na OÚ
Jak už jsme vás informovali
v minulém čísle Našich novin ohledně
další nabízené služby OÚ občanům,
je pro vás od 1. 11. 2011 zřízena
možnost
platby
bezhotovostním
platebním stykem. Znamená to, že
pokud nebudete mít u sebe hotovost
na zaplacení stočného a dalších
povinných poplatků obci, můžete
využít možnost platby platebním
terminálem.
Nemusíte mít obavy, že vám tímto
vznikají další poplatky spojené s
použitím terminálu.

obec Holubice srdečně zve

na mši svatou v kostele Narození Panny Marie v Holubicích
u příležitosti požehnání zrestaurovaným zvonům

sv. Václava a sv. Mikuláše
vyrobených v polovině 17. století v pražské zvonařské dílně.
Mše se bude konat dne 10. prosince 2011 v rotundě v Holubicích
v

10
hodin
V odpoledním programu zve

na křest publikace Historie kostela Narození Panny Marie
a vystoupení dětí hudebního oboru ZUŠ Libčice od 16 hodin.

Rozhovor měsíce

Paní Šedivá se synem

Rozhovor s paní Šedivou
Dnes vám přinášíme rozhovor s další
ženou – zastupitelkou naší obce,
paní Markétou Šedivou.

je pro mne často docela složité - především proto, že mám časově velmi
náročné zaměstnání. Spoluvlastním
Public Relations Agenturu a péče o naše klienty vyžaduje prakticky neomezenou
pracovní
dobu.
Pokud
například zrovna připravuji konferenci pro tisíc lidí s prezentujícími
z celého světa, je nutné nejen skloubit
nedostatek času každého z nich, ale
brát při komunikaci s nimi ohled třeba
i na rozdíly jejich časových pásem.
Nevadí Vám, že pracujete pro obec
bez nároku na odměnu – zadarmo?
To považuji za samozřejmost.

Co Vás přivedlo k práci pro naši
obec?

Co se Vám jeví na práci v obecním
zastupitelstvu nejtěžší?

Je to 10 let, co jsme v Holubicích Kozinci zrekonstruovali stoletý dům
a přihlásili se zde k trvalému pobytu.
Dříve jsem sem dojížděla za svým
koníčkem (doslova) a kamarádkou.
Malebnost a originalita vesnice se mi
ale natolik zalíbila, že jsem se rozhodla
tady žít. A právě ten fakt, že mi Kozinec
učaroval svým původním venkovským rázem, mě vlastně přivedl k práci
v zastupitelstvu – v souvislosti s tím,
jak se začalo v obci hovořit o plánované výstavbě a jejím rozsahu.
Dle mého názoru nebyla veřejnost informována o všem, co se zde má odehrát
a neměla možnost se k tomu vlastně
ani vyjadřovat. To byl hlavní důvod, proč
jsem se stala jedním z iniciátorů aktivit
vedoucích ke změně. Podařilo se nám
dosáhnout mimořádných voleb. Od té
doby jsem členem zastupitelstva.

Nejtěžší je vidět věci očima většiny
občanů. Občas jsou moje názory
odlišné. Snažím se vždy rozpoutat diskusi, kde chci vyslechnout
a pochopit názory a argumenty ostatních. To je, myslím, cílem našich
setkávání. Ne odsouhlasit předložené
návrhy, ale diskutovat o nich, porovnávat klady, zápory a slyšet, jak to vidí
každý z nás. Není to vždy jednoduché
vžít se do situace osoby, za kterou máte
rozhodnout. Ale věřím, že se nám to
daří.

Nezvažovala jste někdy ucházet se
o post starosty?
To určitě ne. Ne že by mě taková
práce nebavila, ale starosta má být
určitě osoba, která obec zná nejen
po té pracovní stránce, ale zná především občany. Jejich pohled na dění
v obci, jejich potřeby, vzájemné vztahy,
individuální problémy. A takový člověk
v současné době na místě starosty
je (pozn. paní starostka Eva Ježková) a
myslím si, že zvládá svoji práci na více
než 100%!
Vůbec jsem kdy nezvažovala, že
by tu práci měl dělat někdo jiný,
doufám, že Evu její elán neopustí
a hned tak to nevzdá!
Jak se Vám daří skloubit práci
pro obec s Vaším zaměstnáním?
Skloubit vlastní práci s prací pro obec

Co Vám naopak dělá největší radost?
Ohlednutí zpět, že za těch 10 let
vidíme za sebou konkrétní, viditelnou
a prospěšnou práci.
Co považujete prozatím za svůj
největší úspěch (co se týče práce
v zastupitelstvu)? Co Vás naopak při
onom pohledu zpátky na vlastní práci nejvíc mrzí?
Bohužel kromě té pro mne potěšivé
práce, kterou jsme udělali, vidím i to,
co se udělalo jinak, než bych si představovala – protože nebylo v našich silách
to tenkrát změnit, nebo jsme to v té
době prostě jen nedokázali.
Asi není pro nikoho tajemstvím, že já
jsem vždy byla a stále jsem proti jakékoliv masivní výstavbě v obci.
To byl také hlavní volební program naší
tehdejší kandidátky. To, co zde přesto
vzniklo, považuji, i když asi trochu neoprávněně, i za svůj osobní neúspěch.
Samozřejmě nejsem demagog, který
má představu o bydlení jen v roubenkách, ale přece jen vidím zásadní
rozdíl mezi přirozeným vývojem obce
a developerskými projekty, které
sledují pouze ekonomický cíl investora
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bez ohledu na širší strukturu dotčené
oblasti. Holubím hájem bohužel u nás
tento trend neskončil. Zástavbě pravděpodobně v dohledné době podlehnou
i další zelená místa obce. Snad se nám
ale podaří udržet všechnu výstavbu
v obci (nejen tu na „zelené louce“, ale
třeba také přestavby původních objektů)
v souladu s původní architekturou obce.
Nutno dodat, že zákony a jejich stálé
změny nám v tom moc nepomáhají…
Máte nějakého koníčka či koníčky?
Co Vás baví dělat ve volném čase?
Mým největším koníčkem je kůň.
Ten mě také do Holubic přivedl. Když
jsem denně dojížděla z Prahy do stáje
kamarádky Zuzany Němcové, napadlo
mě, že to půjde i obráceně.
A tak jsem při jedné vyjížďce na koni
objevila domek s nápisem „na prodej“
a bylo rozhodnuto. A od té doby zase
jezdím denně za prací z Kozince do
Prahy… Ale rozhodně toho nelituji.
Momentálně již vlastního koně nemám,
naštěstí mi ale zůstala dobrá kamarádka, která má stáj plnou, a tak si občas
mohu na koni vyjet i dnes.
Budete chtít při příštích volbách opět
kandidovat? Pokud ano, za jakých
podmínek?
To nemohu říci jednoznačně. Mám
výčitky, že nemohu práci v zastupitelstvu věnovat tolik času, kolik bych
chtěla. Pokud přijdou noví kandidáti
s podobným myšlenkovým zaměřením,
jaké má naše současná sestava, tak jim
ráda přenechám prostor.
Pokud by ale Eva kdykoliv potřebovala
moji pomoc, samozřejmě se stávajícím
skvělým týmem do toho znovu půjdu.
A naše závěrečná „zlatá rybka“ – co
byste si od ní přála?
Zdraví, zdraví a zdraví. Ale s tím asi
nikoho nepřekvapím.
Tak na druhý pokus. Přála bych si vrátit
čas tak o 66 let zpět. Třeba by přirozený
vývoj, a to nejen architektury, probíhal
jinak. A já bych mohla vidět kozineckou
náves na vlastní oči tak, jak ji znám
jen z fotek a vyprávění nejskvělejšího
„Koziňáka“, kterého jsem potkala, pana
Antonína Procházky. Ten ovlivnil nejen
mě, ale hlavně mého syna Davida.
Jako nově přistěhovalé Pražáky nás
přijal tak přátelsky, že právě díky němu
se syn bude cítit rodákem z Kozince
a jen těžko se bude s tímto místem
někdy loučit.
Děkuji Vám za rozhovor.
Hana Marešová
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Jak probíhalo Vítání občánků?
V sobotu 22. října proběhlo v zasedací
místnosti OÚ Holubice každoroční
Vítání občánků, kteří se narodili v tomto
roce. Na začátku vítání se děti vyfotily
s maminkami a potom se mi jednotlivě
představily. Na našem Vítání občánků
nechyběl ani kulturní program.
Děti z MŠ Holubice nám zarecitovaly básničky a poděkováním jim byla
sladká odměna.
Konečně následovalo samotné přivítání. Pěkně podle pořadí - maminky
s dětmi v doprovodu tatínků. Rodiče
chodili pokládat své ratolesti do kolébky
k focení, mezitím maminky přebíraly

Vítání občánků
dárky, domovské listy a kytičku, poté
následovalo zapsání do kroniky,
na závěr se pořizovaly fotografie
pro vzpomínku na tento mimořádný den.
Díky patří paní Jarmile Dalíkové a paní
Zdeňce Zitové za skvělou spolupráci při organizaci tohoto slavnostního
okamžiku.
Fotografie z vítání je možno si vyzvednout v kanceláři OÚ Holubice.
Pozvánku obdržely tyto děti:
Šarman Vojtěch, Semerádová Denisa,
Šinágl Tomáš, Němečková Živa,
Lekeš Filip, Stýblová Julie, Strnad
Petr, Bernatová Alžběta, Dubská Nela,
Smetáček Jakub, Šplíchal Šimon,

Vokáč Vladimír, Hořovský Lukáš,
Krivdová Beata, Ustyuzheva Sofja,
Halfar Jonáš, Kostřáb Matěj, Novotná
Ema, Výborný David, Gralton Francesca Olivia, Dolinský Jan, Káclová
Josefína, Koleva Zoe, Zezulka Gabriel,
Daněk Adam.
Samozřejmě ne všichni pozvaní se
dostavili, proto prosíme rodiče dětí,
kteří se nedostavili na Vítání občánků,
aby si v kanceláři OÚ Holubice vyzvedli
dárky a domovské listy.
Eva Ježková
Paní starostka přivítala na obecním
úřadě 23 nových občánků

Informace z obce

Uvítané děti na OÚ
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Děti z MŠ Holubice zarecitovaly básničky
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Kulturní dění v obci

...pokračování ze strany 1

Doprovodné „drákulovo auto“ vyluzovalo kromě dětských písniček i strašidelné
zvuky, což dodávalo halloweenskému
večeru tu správnou děsivou atmosféru. Rodiče mohli dětem po celou akci
kupovat u žebravých mnichů „štěstíčka“
za dobrovolný příspěvek.
Nedaleko obecního úřadu se registrovaly soutěžní masky, účastníci reje se
podepisovali krví (červeným inkoustem), nejmenší dítka otiskla na místo
podpisu svůj prst.
U hasičské zbrojnice čekaly na děti
soutěže a různé atrakce (obalování mumií toaletním papírem, házení
dýní na kuželky z pet lahví, chození
mezi hřbitovními kříži, lovení rybek
na magnet, vybarvování obrázků
s halloweenskou tematikou, malování
na dýně a vydlabávání dýní). Odvážné
děti si mohly nechat useknout hlavu
od kata :o).
Rodiče se mohli během chladného
večera zahřát doušky svařeného vína,
dětem byly rozdávány sušenky a čaj.
Dílčí úkoly byly odměňovány bonbóny
a lízátky. Kdo měl absolvované všechny
4 disciplíny, dostal buřta a mohl si
jej opéct u ohýnku. Na konci večera
proběhlo vyhodnocení masek losem,
odměněna byla liška, dýně a čert.
Ostatní děti si mohly vybrat z pytle
menší dárek a také omalovánku.
Účast předčila očekávání, letošního
1. ročníku se zúčastnilo 210 dětí, což
je pro hasiče velkou motivací a výzvou
pro další rok! Děkujeme za krásně
připravenou večerní akci, ze které byly
nadšené nejen děti, ale i dospělí!

Pavoučí princezna

Kat vypadal velmi věrohodně

AJ

Vyhodnocování masek proběhlo losem,
první cenu si odnesla liška, pro druhou
si běží dýně ...

Maminky si daly na výrobě masek záležet
Malá čarodějnice se nemohla vynadívat
na ostatní masky

Návštěva z Francie
Návštěva z francouzských
obcí Rumont, Guercheville,
Burcy, Fromont a Amponville
Ve dnech 28. 10. – 30. 10. 2011 nás
poctila svojí návštěvou téměř padesátičlenná delegace z francouzských obcí
Rumont, Guercheville, Burcy, Fromont
a Amponville.
Cílem
návštěvy
bylo
slavnostní
podepsání smlouvy o partnerství obcí.
V den příjezdu byli francouzští přátelé
i s dětmi ubytovaní v hostitelských
rodinách. V sobotu ráno se všichni
setkali v Tursku, kde je uvítal starosta
obce Tursko (pan Václav Vlk) se zastupiteli a kde si prohlédli vnitřní prostory
obecního úřadu. Poté se všichni
odebrali k návštěvě ZŠ Tursko, kde
na ně čekalo představení dětí, které
zazpívaly několik českých písní v doprovodu pana učitele Luboše Harazina
a jednu francouzskou píseň secvičenou v rámci kroužku francouzštiny
(pod vedením Mgr. Radky Milotové).
K našemu velkému překvapení si
francouzská strana připravila českou
píseň „Já do lesa nepojedu“, kterou
zazpívala s téměř bezchybnou výslovností. Na závěr vystoupila Markéta
Pokorná ze 4. třídy a Vladimír Hladík
z 5. třídy s vyprávěním o životě a díle
Antonína Dvořáka, které pod vedením
paní učitelky Jany Martínkové žáci
nacvičili ke 170. výročí jeho narození.
Partnerská škola ve Fromontu obdržela
od naší školy darem DVD s operou
Rusalka a DVD s proslulým českým

krtečkem. Na oplátku obdrželi naši žáci
instantní tříkrálový koláč s plastovými
figurkami.
Po návštěvě školy se skupina
odebrala do kostela Sv. Martina, kde
se uskutečnil barokní koncert hudební
skupiny Musica Gaudeans. Odpoledne se všichni přesunuli autobusem
k návštěvě Obecního úřadu v Holubicích, zde byli uvítáni starostkou obce
Holubice-Kozinec paní Evou Ježkovou
a místostarostou panem Petrem
Satrapou.
Paní starostka provedla francouzskou
návštěvu zrenovovanými prostorami
obecního úřadu, seznámila je s místní
knihovnou a zasedací místností zastupitelů. Po prohlídce OÚ se skupina
odebrala okolo románského kostelíku
Narození Panny Marie do kulturního
domu, kde byly v českém duchu připraveny zabijačkové hody s hudebním
doprovodem.
Všeobecným překvapením bylo znamenité moravské víno dodané panem
Pileckým, o jehož kvalitě svědčí také
skutečnost, že si většina Francouzů
vezla z České republiky jako suvenýr
několik lahví tohoto vynikajícího moku.
V odpoledních hodinách se konala
prohlídka modernizované Základní
školy v Holubicích. Nápaditá výzdoba
školy a jednotlivých tříd vzbudila zájem
především mezi francouzskými učiteli
ve skupině. Starostka obce Guercheville vyjádřila velké uznání nad zdařilou
rekonstrukcí a kvalitním vybavením
školy.

Společné foto s přáteli z Francie před Základní školou v Holubicích
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Po náročném programu se všichni
odebrali
do
hostitelských
rodin
ke krátkému odpočinku a k večeru
program
pokračoval
slavnostním
podpisem Smlouvy o partnerství obcí.
K podpisu smlouvy s francouzskými
obcemi došlo v sobotu 29. 11. 2011
ve slavnostně vyzdobených prostorách
sálu Green Club. Po podpisu smlouvy
zazněla česká a francouzská hymna,
„sňatek“ obcí byl stvrzen předáním
symbolických
snubních
prstýnků.
Po oficiální části následovala spontánní
zábava zúčastněných.
Nedělní část programu zavedla
francouzskou návštěvu k celodenní prohlídce Prahy. Naši hosté byli
z návštěvy nadšeni, což dokládá také
následující děkovný dopis:
‚‚ Drazí přátelé,
právě jsme se navrátili do svých
domovů plni úžasných vzpomínek na Holubice, Tursko, Prahu,
na koncert, pohostinnost, pobyt
v rodinách, slavnostní podpis
smlouvy.
Dosud
nemůžeme
uvěřit, že jsme zažili toto všechno
v tak krátkém čase.
Chtěli bychom vám ještě jednou
poděkovat za vřelé přijetí a veškerou
pozornost, kterou jste nás zahrnuli.
Díky vám vnímáme cestu jako velmi
úspěšnou a jako trvalý základ přátelství, které nás nyní spojuje.
Těšíme se, že vás budeme moci
na jaře příštího roku přivítat u nás
a prožít s vámi další nezapomenutelné chvíle.
Poděkování za úspěch této události
patří všem, kteří se na pobytu
francouzské návštěvy podíleli, organizátorům, hostitelským rodinám, starostům
a zastupitelům obcí a také dětem, které
navzdory jazykové bariéře komunikovaly s francouzskými dětmi okamžitě a
spontálně.
Mgr. Vít Šolle, Bc. Petra Sýkorová
Každý starosta obce obdržel ceduli,
která
zpečeťuje
spolupráci
mezi francouzskými a českými vesnicemi

8

Ze školních lavic

Podzimní slavnost
Na podzim vítá „Podzimníček“ všechny
děti ve svém kouzelném lese plném
barev, tvarů a vůní. Třetím rokem jsme
si skřítka Podzimníčka pozvali i k nám
do Mateřské školy Holubice, aby nás
potěšil v tomto zamračeném čase.
Paní ředitelka Helena Váňová zahájila
slavnost
přivítáním
dětí,
rodičů
a všech hostů. Seznámila je s připraveným programem celé ,,Podzimní
slavnosti“.
Na slavnosti proběhlo vyhodnocení
soutěže vyhlášené již na začátku září,
soutěže o nejoriginálnější vlastnoručně
vyrobenou dekoraci - podzimní věnec.
Všechny věnce, které byly do soutěže
přihlášeny, byly krásné a velmi zajímavé svými originálními nápady.
Tvůrci těch nejoriginálnějších výtvorů,
ale i ti, kteří se do soutěže jen zapojili,
byli po zásluze odměněni. Vítězové si
odnesli medaile a krásné ceny.
Tento rok nás slavností provedlo
divadélko ,,Cecilka“, děti i ostatní hosty

Malí šikulové vyráběli zvířátka z brambor

pobavilo čarování s dětmi, legrácky
s Cecilkou a drezůra pejsků.
Děti s rodiči si mohli vyrobit „podzimní
fantazie“ - strašidýlka z dýní, výtvory
z brambor - např. zvířátka, kytičky,
vyzkoušet svou zdatnost v hodu
kroužky a jiné.
Nechybělo
pití
ani
občerstvení

Martinské posvícení - 11. 11.

Rusalka netradičně

V pátek 11. 11. 2011 pořádá Základní
škola Tursko již tradiční lampiónový průvod. I letos se můžete těšit
na vystoupení žáků ZŠ. Sraz je
v 17:00 hodin u školy v Tursku.
Chystáme tradiční „martinskou husu“
i „martinské rohlíčky“, opět v Green
clubu. Vyhlašujeme soutěž o nejkrásnější posvícenský koláč!

Při příležitosti výročí 170. narození
jednoho z našich nejvýznamnějších hudebních skladatelů - Antonína
Dvořáka - se v pondělí 26. 9. vydali
žáci 4. a 5. třídy na návštěvu Českého
muzea hudby v Karmelitské ulici
na Praze 1.
Výstava
byla
věnována
životu
a dílu Antonína Dvořáka, byla pojata
netradičně nejen tím, že děti mohly
poodhalit tajemství Dvořákovy inspirace, která vedla ke složení např. slavné
Humoresky a dalších význačných
děl, ale také tím, že si děti mohly
v rámci workshopu aktivně zahrát
v představení slavné Dvořákovy opery
Rusalka a seznámit se s nejslavnějšími áriemi opery (Rusalka – Měsíčku na
nebi hlubokém, Ježibaba – Čury mury
fuk, Lesní žínky - Květiny bílé po cestě
apod.).
Pokud se budete chtít i Vy vydat na tuto
mimořádně zajímavou výstavu, která
Vám představí Dvořáka jako geniálního skladatele, ale i jako obyčejného
člověka, výstava potrvá do 29. 2. 2012,
více informací na www.nm.cz.
		
Bc. Petra Sýkorová

Přijďte, těšíme se na Vás!

Tatínkové se zkapojili do vyřezávání z dýni

v podobě sladkých i slaných dobrůtek,
na kterém se podílely nejen naše
kuchařky, ale především rodiče dětí,
všichni si jistě pochutnali. Děkujeme!
Letošní Podzimní slavnost se díky
příznivému počasí a krásné atmosféře
povedla a těšíme se na příští rok.
		
Učitelky MŠ Holubice

Návštěva Českého muzea, kde si děti
mohly zkusit zahrát v opeře Rusalka

Kronika vypráví
Rok 1914
Válka
„Popisovati události válečné, které
nešťastným rokem 1914 až do ukončení
války v r. 1918 se udály, ovšem mohu
jen v malém rozsahu a omeziti se
na události místní neb popsati vznik,
průběh a ukončení tohoto světového dramatu zajisté pokusí se povolaní
k tomu spisovatelé a historikové.
O vzniku války zmiňuji se krátce, neb
jistě čtenáři této knihy jest známo, že
válka povstala následkem zavraždění následníka trůnu arciknížete Frant.
Ferd. z Este a jeho manželky roz.
hraběnky Chotkové, kteří se dne 29.
června zúčastnili v zastoupení císaře
přehlídky vojska v Sarajevu, kde
současně byly konány národní slavnosti
srbské tzv. „Vidovdan“.
Národ srbský spatřoval v ten den
odbývané vojenské přehlídky jako
vyzývavou provokaci proti sobě a to
mělo za následek, že vyskytli se mladí
radikálové, kteří odvážili se provésti
atentát na městem projíždějící arcivévodské manžely.
Nejprve hozeny byly pod auto
následníkovo
2
pumy,
které
naštěstí arcivévodským manželům
neublížily, avšak při pokračování
v další projížďce, srbský student Princip
jménem dvěma ranami z Brovningu oba
manžely zastřelil, přes to, že cestou byl
postaven kordon policistů a vojska.
Hrozná tato událost pochopitelně
mezi rakouskou veřejností vyvolalas
nezkrotnou zášť proti všemu srbskému
a vláda rakouská požadujíc na Srbsku
zadostiučinění, podala srbské vládě
své požadavky, které Srbsko v zájmu
své národní cti, přijati nemohlo - jinak
by stalo se „vazaly“ Rakouska, ztratíc
veškerou svoji samostatnost. Následkem nepřijmutí těchto pro Srbsko tak
ponižujících podmínek stanovených
vládou rakouskou, vypovědělo dne 26.
července Rakousko válku Srbsku.
Ve třech dnech však vypověděly tyto
státy válku: Rusko vypovědělo jako
obránce Srbska válku Rakousku,
Německo jako spojenec Rakouska –
Rusku, Francie, Anglie a (Belgie) později
Německu, Černá Hora Rakousku
a Německu.
V týdnu byla celá Evropa ve zbrani
a téměř veškeré státy stály proti
rozpínavému Německu. Počátkem
srpna vypovědělo Turecko válku Rusku,
ježto politika Německa ve svůj prospěch
v Turecku se uplatnila.

Dnem 28. července provedena byla
částečná mobilizace, kterýžto den
odešlo z naší obce 30 záložníků
do 37 let stáří na kterýžto den dosud
s bolestí vzpomínám, kdy mladí
lidé většinou otcové rodin se svými
drahými se loučili a mnoho z nich
do svých domovů více se nevrátilo.
Od 1. do 15. září svolána byla druhá
výzva do 42 roků, odešlo opět
z obce 11 mužů. Dne 4/10 provedena
byla domobranecká prohlídka mužů
od r. 1878 do 1890 rozených, z nichž
5 uznáno schopných a 15/2 1915
rukovali ku svým plukům.
Celkem bylo 16/2 1915 čítaje v to
i vojáky v aktivu sloužící ve válce 64
mužů, z nichž bylo 40 otců rodin.
Rodiny narukovaných dostávaly tzv.
vyživovací příspěvek, čímž jsem jako
starosta užil mnoho práce a snaživ se,
by do obce pro příslušníky narukovaných co možno nejvíce peněz došlo,
musel jsem - dnes k tomu přiznati
se mohu - často použíti různých

9
nepravdivých udání k politickému
úřadu atd.
Následkem zahájení války jevila se
veliká spotřeba koní, které sobě voj.
správa opatřovala, odvody koní, kde
byly koně odhadnuty a při dodání
zaplaceny aneb jednány na přípřeže
za denní plat 6 Kč.
Obec naše dodala na přípřeže 9 párů
koní s vozy a příslušenstvím z nichž
nevrátil se ani jediný.
Ceny obilní ovšem stoupaly, což
mělo za následek, že stát v prosinci
uzákonil tzv. maximální ceny obilí
a sice pšenice 44 Kč, žito 34 Kč,
ječmen 28 Kč.
Současně nařízeno míchání pšeničné
mouky s ječnou (70% 30%) která
prodávala se jako mouka „válečná“
za 56 hal. 1 kg. Nastala tedy doba
„šetření“.
O dalším průběhu války zmíním se
v zápise za r. 1915.“
AJ
„Fotografoval z ochoty pan František Páris ze Smíchova – zeť Jana Procházky“.
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Spolky v obci / Řádková inzerce

Fotbal
21. 9. 2011
dorost Holubice - Roztoky 0:5
21. 9. 2011
Holubice - Velké Přílepy 1:3.
Branky: Jiří Valtr
25. 9. 2011
Třebotov – Holubice 1:5
Branky: 4x Valtr Jiří, Bláha
5. 10. 2011
žáci Dobřichovice - Holubice 5:4
dorost Holubice - Průhonice 3:6
Branky: 2x Gabzdyl, Soukup
5. 10. 2011
Holubice - Lety B 7:4
Branky: 4x Valtr Jiří, 3x Šindelář
9. 10. 2011
dorost Štěchovice - Holubice 5:1
Branky: Fassman
12. 10. 2011
Kazín – Holubice 1:7
Branky: 4x Valtr Jiří, 2x Volf, 1x Židoň
Jakub Dvořák

Požár skládky v Úholičkách
Dne 6. 10. 2011 ve 22:55 hod. byl
krajským operačním střediskem HZS
Kladno nahlášen požár na skládce
v Úholičkách.
Jednotka
SDH
Kozinec
vyjela
k zásahu s TATROU 815 CAS32,
na místo dorazila ve 23:10 hod.
(ve složení: Marek Vejrážka, Pavel
Pilecký a Antonín Šulc). Na místo
požáru
dále
dorazili:
Miroslav
Tábor, Lukáš Švec a „Dejsák“.
Všichni členové jednotky se podíleli
na hasicích činnostech a TATRA
sloužila ke kyvadlové dopravě vody.
Na místě dále zasahovali HZS Roztoky s T815, JSDH Roztoky s T815
a JSDH Horoměřice s T148. Požár byl
uhašen cca v 1:30 hod.		
				
SDH
Najde se maminka, která by mi na
cca rok a půl půjčila, popř. prodala,
dřevený
přebalovací
pult
pro
miminko? Prosím kontaktujte mne na
tel. čísle: 773 127 456. Děkuji.

Řádková inzerce
Hledáme učitele na doučování
angličtiny pro žákyni 6. třídy jazykové
školy. Holubí háj, kontaktní telefon:
723 23 62 83
Překlady Raz 2 nabízí
Překlady a tlumočení z/do ruštiny,
bulharštiny, slovenštiny a češtiny (i se
soudním ověřením). Dále nabízíme
kurzy českého jazyka pro cizince
a rovněž kurz bulharštiny, ruštiny či
maďarskou konverzaci.
Telefon: 604 743 501, info@prekladyraz2.cz, www.prekladyraz2.cz
Hledám učitele/učitelku francoužštiny, ideálně rodilého mluvčího. Hodinu
konverzace týdně v podvečer.
Kontaktní telefon: 777 25 97 52.

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
Kosmetické a vizážistické služby
v pohodlí Vašeho domova!
Rády byste si dopřály luxus kosmetického salonu u Vás doma?
Nabízím ošetření pleti, líčení pro
různé příležitosti, a to vše kvalitními
kosmetickými přípravky.
Tento měsíc akce - prvních 20
žen získá ošetření pleti ZDARMA!
Objednávejte se na tel.: 774 817 425.

EVOP

AL

DØ

Komerční inzerce

Døevìné brikety
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Palivové døevo

Èerný Vùl-Statenice, Kralupská 393, 252 62

štípaná bøíza

sleva 50,-/prm

Sleva na BRIKETY

pøi odbìru nad 6prm doprava do 20km zdarma
prodejní doba
Po - Pá 8 - 11, 12 - 17
So
8 - 11, 12 - 14

Objednávky na webu nebo telefonicky
Tel.:

774 442 226, www. drevopal. cz

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
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