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Vážení a milí čtenáři Našich novin,
ráda bych vám s končícím rokem 2011 poděkovala nejen za sebe, ale za celé obecní zastupitelstvo, mé kolegy a redakční tým,
za dosavadní přízeň a spolupráci, popřála šťastné a veselé Vánoce a do nového roku pevné zdraví, hodně úspěchů
a co nejméně starostí.
Hans Christian Andersen řekl: „Všechny knihy zežloutnou, jen kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání.“ Přejme si,
aby se nám rok 2012 otevřel jako nová, nádherná kapitola v knize života a celý příští rok byl pro nás všechny jednou krásnou
pohádkou! 								
Eva Ježková, starostka obce

Těšíme se na vás v novém roce 2012 ... vaše redakční rada
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Informace z obce

Zastupitelstvo obce

Jak je to s termíny vydání
Našich novin

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

Vážení čtenáři Našich novin,

Kontakty:
- tel.: 315 786 086, 605 149 280
- sekretariat@holubicekozinec.cz
- www.holubicekozinec.cz
- adresa: Holubice č.p. 175
252 65 p. Tursko
- úřední hodiny o vánocích:
23. 12. 2011
8:00 - 12:00
27. 12. 2011
8:00 - 14:00
28. 12. 2011
8:00 - 14:00
29. 12. 2011
8:00 - 14:00
30. 12. 2011
8:00 - 12:00
Ve dnech 27. - 28. 12. 2011 nebudou
vydávány výpisy z Czech Pointu
a ve dnech 29. - 30. 12. 2011 nebude
přítomen Ing. Kuchař pro stavební
konzultace.
Harmonogram veřejných zasedání v roce 2012
Veřejné zasedání začíná vždy
od 18:00 hodin, pokud není uvedeno
jinak, v zasedací místnosti OÚ Holubice. Pozvánka je vždy umístěna
na úřední desce v Holubicích a
Kozinci, taktéž na webových stránkách obce.
28. 2., 27. 3., 24. 4., 29. 5., 2. 6.,
25. 9., 30. 10., 27. 11., 18. 12.

Blahopřejeme jubilantům
V listopadu oslavili narozeniny:
Hametová Marie, 65 let
Helebrant Antonín, 81 let
Pašteková Klementina, 83 let
V prosinci oslavili narozeniny:
Hořejšová Taťjána, 65 let
Chyba Jiří, 65 let
Košecký Josef, 60 let
Millerová Eva, 83 let
Rychtaříková Alena, 83 let
Šíchová Jaroslava, 84 let
Valtrová Venuše, 60 let
Vrabcová Helena, 65 let

velmi vám děkujeme za vaši trvalou
čtenářskou přízeň a za váš zájem
o dění v obci.
Dříve jste byli zvyklí, že Naše noviny
byly ve schránkách vždy začátkem
měsíce. Poslední dobou se termín,
kdy noviny vycházejí, většinou
posunuje na přelom prvního a druhého
týdne v měsíci. V žádném případě to
není liknavostí redakční rady či delší
realizační dobou tisku. Jen bychom
vám rádi přinášeli vždy pokud možno
co nejaktuálnější informace. Koná-li se
tedy na konci předešlého či začátkem
nového měsíce v obci nějaká důležitá
akce, raději počkáme s uzávěrkou, abychom vám o ní ihned mohli
přinést zprávu a otisknout fotografie,
na které čekáte. Jinak by vše čekalo
na zveřejnění celý měsíc (někdy
i déle) a znáte to – není nic staršího
než staré noviny…
Podobně tomu je i s tímto prosincovým
vydáním Našich novin. Záměrně jsme
jeho vydání načasovali tak, aby naše
přání k Vánocům a novému roku 2012
nevyznívala předčasně, a abychom
vám mohli přinést reportáž z jedné
z největších událostí v obci – ze mše
svaté v holubickém kostele Narození
Panny Marie.
Abyste věděli, kdy další číslo vyjde,
a neměli obavu, že k vám nedorazilo,
budeme vás o plánovaném termínu
vydání či roznášky dalších Našich
novin vždy předem informovat na viditelnějším místě - tuto informaci
dosud skrývala tiráž Našich novin,
která je dole na poslední stránce.
Tudíž dnes poprvé: příští vydání
Našich novin je s ohledem na Vánoce
a vstup do nového roku 2012 plánováno až na počátek měsíce února. Vaše
Naše noviny byste měli mít ve schránkách cca 2.-3. února.
Děkujeme za pochopení.
Vaše redakční rada Našich novin
Posílení noční hromadné dopravy
Od 11. 12. 2011 je posílena sobotní
a nedělní linka noční hromadné dopravy Praha -> Holubice. Noční linka PID
604 odjíždí v 1:45 hod. z Vítězného
náměstí (Dejvice), jede přes Roztoky
a v Holubicích je ve 2:14 hod. Jízdní
řád lze vyzvednout na obecním úřadě
nebo na webových stránkách obce.

Dne 29. 11. 2011 se uskutečnilo veřejné zasedání obecního
zastupitelstva.

Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Vyvěšení záměru o prodeji části
obecního pozemku p. č. 349/1 k. ú.
Holubice o výměře cca 49 m2.
2. Vyvěšení záměru o prodeji části
obecního pozemku p. č. 349/1, k. ú.
Holubice o výměře cca 31 m2.
3. Podání žádosti o dotaci z Fondu
Středočeského kraje pro rok 2012
v rámci Fondu životního prostředí a zemědělství. Obec bude žádat
o finanční prostředky na dostavbu
vodovodu a zavazuje se tímto
k spolufinancování akce.
4. Uzavření Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene č. IV-12-6013038 se společností ČEZ Distribuce, a.s. za úplatu
70.000,- Kč. Předmětem je položení
nového KNN do pozemku ve vlastnictví obce.
5. Uzavření Smlouvy o zřízení místa
zpětného odběru se společností
EKOLAMP, s.r.o. Předmětem je zajištění umístění, odvozu a recyklace
předmětů: úsporné kompaktní zářivky
a výbojky.
6. Jízdní řád noční linky PID 604, která
bude od 11. 12. 2011 prodloužena
z Roztok do naší obce. Obci se
přidáním tohoto spoje navýší měsíční
rozpočet na autobusovou dopravu
o 750,- Kč.
Vážené maminky,
prosíme vás, které jste si ještě
nevyzvedly fotografie z Vítání občánků,
abyste tak učinily co nejdříve. Chtěli
bychom dát možnost doobjednat si
fotografie i vám zbylým maminkám,
které jste si ještě nevyzvedly ani ty první
fotografie. Doobjednané fotografie měly
být k vyzvednutí cca do Vánoc. Proto
maminky, které si fotografie vyzvednou
do 9. 12. 2011, mají možnost si přiobjednat fotografie pro babičky a dědečky.
Po 9. 12. 2011 si fotografie budou moci
vyzvednout v kanceláři OÚ Holubice
jako doposud, ale případné přiobjednání fotografií si budou muset zajistit
samy.
Cena fotografií:
10x15 cm: 15,- Kč
13x18 cm: 20,- Kč
fota vypálená na CD: 150,- Kč
leporelo: 15,- Kč

Rozhovor měsíce
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pitelstvu. Dokážou mnohdy různorodé
názory na věc konfrontovat, probrat je
ze všech stran, společně hledat východiska a najít v danou chvíli a v rámci
daných možností optimální řešení.

Pan Doubek se synem a s vnučkou

Rozhovor s panem Doubkem
Tak nám to krásně vyšlo, co? Celý rok
jsme vám postupně přinášeli rozhovory s jednotlivými členy našeho
obecního zastupitelstva. Dnes máte
před sebou letošní poslední vydání
Našich novin a s nimi vám představíme posledního ze zastupitelů, pana
Jaroslava Doubka.
Jak jste s prací pro obec začínal?
Jsem místní rodák a jako takový mám
ke všemu obecnímu dění od malička až
do dnešních dnů velmi blízko.
V naší obci jsem se narodil a žiji zde
celý život. Myslím, že díky tomu znám
dobře obecní poměry, a vím, jaká přání
a představy o dění v obci mají místní
obyvatelé. Proto jsem se před časem
rozhodl, že bych mohl být obci aktivně
nápomocen a něco pro rozvoj obce
udělat.
Kdy to bylo?
Bylo to v roce 2005. Tenkrát se stalo,
jak všichni víme, že se rozpadlo
tehdejší obecní zastupitelstvo a chystaly se doplňovací a předčasné volby.
Oslovil mne bývalý pan starosta Pavel Pokorný. Dlouho jsem neváhal
a nabídku na práci v zastupitelstvu
přijal. Chtěl jsem obci pomáhat a tohle
byla ta nejlepší cesta. Od komunálních voleb jsem pak pokračoval ve své
práci pod novou paní starostkou (Evou
Ježkovou).

Co Vám naopak dělá největší radost?
Mám radost z toho, že jsme se stávajícím zastupitelstvem jednoznačně
odvedli velký kus práce. Že jsme
dokázali splnit cíle, které jsme si dali.
A že nespíme na vavřínech, ale v práci
samozřejmě pokračujeme dál.
Těší mne pohled na bezbariérové
chodníky na Kozinci, jsem rád, že se
realizovala obecní voda, odkanalizování celé obce nebo z těch viditelnějších
akcí krásná konečná otočka autobusů
v Holubicích. Nutno dodat jedno
velké pozitivum - že to vše není práce
nějakého jednoho akčního člena zastupitelstva, ale výsledek dlouhodobé
a nelehké práce celého zastupitelského
týmu.
Když jste začal s prací pro obec, nelákal Vás post starosty?
(Úsměv.) O post starosty jsem opravdu,
ale opravdu, nikdy neměl zájem.
V čem spočívá Vaše práce pro obec?
V rámci obecního zastupitelstva mám
na starost zeleň v obci a přilehlém lese
Erz. Jedním z mých úkolů je hlídat, aby
nedocházelo ke zbytečnému kácení
dřevin jak v lese, tak mimo něj. Jako
starousedlík mám k přírodě a přírodnímu rázu naší krajiny blízko. Byl bych
velmi rád, kdyby se nám podařilo jej
u nás zachovat i přes rozsáhlou
výstavbu.
Jak je pro Vás práce v obecním
zastupitelstvu
časově
náročná
s ohledem na Vaši profesi?
Pracuji jako technik strojů a zařízení u
Dopravního podniku hlavního města
Prahy – Autobusy garáž Řepy. Někdy
mne práce zavolá neplánovaně, a to
pak musím třeba na noční, ale vcelku
se dá říct, že práci v obecním zastupitelstvu časově zvládám dobře.
Co se Vám jeví na práci v obecním
zastupitelstvu nejtěžší?
Myslím si, že tím nejtěžším je nasměrovat a zvládnout jednotlivé akce
ku prospěchu celé obce. On je totiž
problém v tom, že každý člověk, každý
obyvatel obce vidí určitý problém nebo
určitou situaci svýma, jinýma očima.
A je obecně známo, že je velmi těžké
zavděčit se vždy a všem. Proto si velmi
vážím lidí, kteří pracují v obecním zastu-

Jak Vás v práci pro obec podporuje
Vaše rodina?
Stručně lze říct, že je ke mně velmi
tolerantní.
Máte nějakého koníčka?
Ano, mám již řadu let jednoho velkého
koně a tím je pro mne myslivost.
Budete chtít při příštích volbách opět
kandidovat?
Vzhledem k tomu, že v tu dobu již budu
v důchodu, tak už nejspíše kandidovat
nebudu. Ono je dobré umět v pravou
chvíli předat pomyslné otěže mladým
a nadšeným.
A na závěr Vás poprosím o odpověď
na naši „rybářskou“ otázku – co byste si přál od pomyslné zlaté rybky?
Když bych měl myslet nejprve na sebe
a své blízké, pak je to samozřejmě zdraví, které je velmi důležité
pro každého, a má-li ho, ani si neuvědomuje, jaký má poklad. A pro obec bych
si přál, aby se podařilo splnit všechny
plány, vše, co jsme si jako zastupitelstvo
dali za úkol v tomto volebním období.
Děkuji za rozhovor.
A vy se, naši milí čtenáři, můžete od
příštího roku těšit na další sérii rozhovorů s významnými osobnostmi naší
obce. Máte-li nějaký tip na osobnost,
o které byste si rádi přečetli, napište
nám na adresu redakce@holubicekozinec.cz. Předem děkujeme.
HM
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Poplatky vybírané na obecním
2. Místní poplatek ze psů dle OZV
úřadě
Na OÚ Holubice budou od ledna
vybírány tyto poplatky pro rok 2012:
1. Poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu dle OZV č. 3/2008:
- fyzická osoba s trvalým bydlištěm v
obci: 500,- Kč
- fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu sloužící k rekreaci a není
hlášena k pobytu: 500,- Kč
- fyzickou osobu, která podniká v obci
Holubice-Kozinec: 1.200,- Kč
Poplatek je splatný bez vyměření vždy
do 15. února každého roku.
Na známky z předchozího roku je
odpad svážen do konce února následujícího roku.

č. 2/2003:
- za prvního psa: 100,- Kč
- za každého dalšího psa: 150,- Kč
Poplatek
je
splatný
nejpozději
do 31. 5. příslušného roku.

3. Místní poplatek za užívání veřejného prostranství dle OZV č. 2/2003:
- za vozidlo do 3,5 t:
1.200,- Kč/rok
- za vozidlo nad 3,5 t: 2.400,- Kč/rok
Poplatek je splatný dnem splnění
oznamovací povinnosti.
4. Stočné:
Poplatek:
22,- Kč/1 m3
- v domě, kde je pouze obecní vodovod,
je spotřeba určena vodné = stočné
- tam, kde je více zdrojů a nelze změřit
množství odebrané vody, je určeno
stočné dle vyhlášky č.428/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.

Čas plnění je odečítací období - tj.
jedno pololetí, nejpozději vždy do 31.
1. a 31. 7. příslušného roku.
Bližší informace k platbám:
Výše uvedené poplatky je možno
uhradit v pokladně OÚ Holubice
v úřední hodiny:
ÚT:
8:00-11:30 12:00-18:00
ČT:
8:00-11:30 12:00-16:00
Nebo po dohodě na účet obce č. ú.
9924111/0100, Komerční Banka, a.s.
(jako VS uveďte č. p. domu a do zprávy
pro příjemce uveďte, o jaký poplatek se
jedná a Vaše příjmení).
Příklad:
variabilní symbol: 175 (č.p. domu),
zpráva pro příjemce: svoz komunálního odpadu, Novákovi (hlášeny 3
osoby), tzn., že celková částka za
svoz komunálního odpadu bude např.
1500,- Kč.

Nádoby na komunální
odpad

Odevzdávejte zářivky obsahují rtuť

Kam s vánočními stromky,
když už dosloužily?

Ceník nádob na komunální odpad
při koupi na OÚ Holubice:
Nádoba o objemu:			
110 L (plechová): 750,- Kč vč. DPH
120 L (plastová) : 750,- Kč vč. DPH
240 L (plastová) : 1.200,- Kč vč. DPH

Vysloužilé zářivky obsahují škodlivou rtuť a nepatří do komunálního
odpadu.
Myslete ekologicky a odneste je
bezplatně do malé sběrné nádoby,
která je od 19. 12. 2011 i ve vaší
obci, umístěna v kanceláři Obecního
úřadu Holubice.

Sice je ještě asi předčasné odstrojovat vánoční stromečky, když je
většina z nás ještě ani neozdobila, ale jistě vyvstane otázka: „Kam
s ním?“ Po 6. lednu většina
domácností odstraňuje své vysloužilé vánoční stromky, ty se pak hromadí
u kontejnerů na směsný odpad
a vypadá to samozřejmě nehezky,
co si budeme povídat…

Nádoby o objemu 120 L a 240 L
určené na svoz BIO odpadu jsou
zapůjčeny po dobu
svozu.
Pokud
nájemník
nechce již svážet
BIO odpad, odevzdá čistou nádobu
zpět OÚ Holubice.
Důležitá informace ke svozu
komunálního odpadu (,,KO“)
Vzhledem k častým reklamacím
nevyprázdněných
nádob
jsme
byli upozorněni svozovou firmou
na fakt, že nádoby nejsou ve svozový
den přistaveny k okraji komunikace
před domem.
Svozový den je stanoven na pondělí,
v čase od 5:00 do 22:00 hod. Proto
je nutné nádoby na KO mít připravené na 5:00 hod. ráno v pondělí.
Žádáme proto všechny občany,
aby své nádoby měli připravené
a předešlo se tak nedorozumění.
Svozová firma monitoruje cestu
automobilu pomocí GPS a je
schopna doložit celou jeho trasu.

Do malé sběrné nádoby patří pouze
úsporné kompaktní zářivky, výbojky,
lineární (trubicové) zářivky do délky
40 cm a LED světelné zdroje. Do
sběrné nádoby nepatří klasické,
reflektorové a halogenové žárovky
a poškozené světelné zdroje.

odevzdávejtezářivky
obsahujírtuť

Proto OÚ Holubice, stejně jako
v loňském roce, zajistí odvoz
nepotřebných vánočních stromků.
Tyto stromky budou následně
recyklovány (rozdrceny) a budou
sloužit k dalším účelům – buď shnijí
a bude z nich nová zemina
(za pár let) nebo poslouží jako mulč
(rozdrcená kůra, stromky, větve) –
bránící prorůstání plevelů.
Tyto kontejnery budou umístěny
na dvou stanovištích:
- Kozinec – cesta mezi Kozincem
a Holubím hájem (tzv. eurocesta)
Tyto kontejnery zde budou umístěny
od 6. 1. do 13. 1. 2012, pokud
budou již naplněny, bude zajištěna
jejich výměna. Avšak POZOR! Tyto
kontejnery slouží pouze na staré
vánoční stromky a větve, NIKOLI na
běžný odpad z domácností, či něco
podobného!!!

Vysloužilé zářivky obsahují škodlivou rtuť

Kulturní dění v obci
Zázraky se dějí!
Věřte – nevěřte, i já jsem začal pochybovat, že tak jako mnohé se zvony do
místního kostela již těžko vrátí. A hle,
co se zdálo nemožné, je v dohlednu.
Díky zatvrzelé snaze dané sliby plnit
a nezklamat, nejen paní starostky, ale
i díky mnoha dalším jejím spolupracovníkům, stal se právě ten zázrak
a zvony budou do věže naší rotundy
opět zavěšeny – SLÁVA!
Jedním z veledůležitých účastníků celé
akce byl zvonař (majitel zvonařství) Petr
Rudolf Manoušek z Prahy 5 – Zbraslavi. Není to člověk ledajaký, nejen ve své
fenomenální odbornosti, ale i po stránce
lidské – JE TO PAN ZVONAŘ, PAN
ČLOVĚK.
V tomto a dalších pokračováních mého
vyprávění vás, vážení čtenáři, právě
pro zmíněné přednosti hodlám s velice
populárním rodem Manoušků blíže
seznámit.
Dávám možnost seznámit se s oborem,
o kterém málokdo co ví, hlavně však
s člověkem, kterému byl svěřen holubický poklad - velice vzácné historické
zvony, bohužel v tak zdevastovaném
stavu, že se vůbec pochybovalo o
možnosti provést nějakou rekonstrukci
či obnovit jejich funkčnost. Například
větší zvon byl po celém boku puklý,
po očištění byly shledány další trhliny,
menší zvon se zachoval bez zvonového
srdce. A právě zde pan P. R. Manoušek
prokázal svou světem uznávanou profesionalitu a existenci zlatých rukou.
Doufám, že nebude na závadu, bude-li
mé vyprávění více podrobné…

Zvon jako hudební nástroj
aneb ZVONY RODU MANOUŠKŮ
Zakladatelem rodinné tradice zvonařů
byl Rudolf Manoušek starší. Narozen
24. 4. 1881 v Hrabůvce u Křtin poblíž
Brna. Jako učeň nastoupil do závodu
Adamovské strojírny, dnes známé
jako Adast. Po vyučení v roce 1904
sbíral své zkušenosti v kovolitectví
hlavně v Rakousku, Francii, Holandsku,
Německu a postupně se seznamoval s vlastní výrobou zvonů. Zabýval
se i jejich konstrukcí, studiem literatury, ověřováním zákonitostí dospěl
k základu konstrukce zvonového žebra
dávajícího zvonu jeho hlas (tón).
Po návratu z ciziny uplatňoval své
poznatky u nejvyhledávanější německé
firmy Perner a Herold, později u zvonařské firmy Hiller, vdova a syn v Brně
v r. 1908 založili vlastní firmu – továrnu
pro výrobu zvonů. R. Manoušek a spol.
v Brně Husovicích v r. 1918 získal
cenu za své zvony na výstavě České
zvony v Brně. Zakrátko však v důsledku
1. světové války byla výroba zvonů
zastavena, došlo k rekvizici zvonů
na celém území státu. Kov ze zvonů
byl použit na výrobu střeliva a zbraní.
Veškerá produkce R. Manouška byla
zabrána.
Výroba v husovické zvonárně byla
obnovena až ve 20. letech, ale prosadit
se díky velké konkurenci německých
firem donutila R. Manouška k dalšímu
zdokonalení vlastní konstrukce zvonového žebra, brzo se mu podařilo kvalitou
svých zvonů zařadit se mezi nejvyhledávanější firmy vyrábějící zvony. Mimo

Mše svatá spolu se slavnostním vysvěcením zvonů vzbudila velký zájem veřejnosti
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domácí objednávky plnili zakázky do
ciziny (Beograd, Vídeň). V té době
bylo v Manouškově dílně odlito přes
3000 zvonů, z toho nejtěžší vážil 10
tun. V roce 1926 R. Manoušek sestrojil unikátní zvonkohru pro Krajinskou
výstavu v Pelhřimově (ze 14 zvonů),
která kromě lidových písní hrála také
československou hymnu.
Ve 30. letech byl R. Manouškem
vynalezen značně jednodušší systém
elektrického
zvonícího
zařízení
vhodného jak pro jednotlivé zvony, tak
pro celé zvonkohry.
Omezení výroby zvonů ve 40. letech
přinesla 2. světová válka, která si
vyžádala kov mnoha zvonů. Realizují se jen opravy a svařování puklých
památných zvonů, které rekvizice
nezasáhla. Během 2. světové války
prodal R. Manoušek továrnu v
Husovicích a po válce pracoval
v synově zvonárně v České u Brna až
do jejího znárodnění. Rudolf Manoušek
starší zemřel v Brně – Husovicích 1. 6.
1951.
Dochované záznamy o činnosti
R. Manouška staršího jsou velice kusé
a neúplné. Produkci jeho zvonů lze
vyčíslit jen jejich váhou, což činí podle
dostupných záznamů 706 tun. Zachovaných odlitých zvonů je velmi málo,
ač kvalitou vysoce ceněných – podlehly
válečným rekvizicím nejprve v r. 1916,
potom v r. 1942. Dochované Manouškovy zvony by mohly zůstat na Slovensku,
neboť území Slovenska rekvizicí zvonů
postiženo nebylo.
Pokračování v Našich novinách příště…
			
M. Sedlář
Publikace
U příležitosti zrestaurování zvonů
kostela Nanebevzetí Panny Marie
v Holubicích byla vydána publikace,
kterou je možno zakoupit v sekretariátu obecního úřadu.
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Kulturní dění v obci

Jsme pyšní na svědky dávné
minulosti
Tuto sobotu se v Holubicích konala
akce, která zde po staletí nebyla a také
pravděpodobně nebude!
10. prosince tohoto roku byla obecním
úřadem uspořádána v Holubicích
nevšední slavnost, na které byly
přítomným občanům i čestným hostům
představeny překrásně zrekonstruované zvony z místního kostela. Mši
svatou a vysvěcení zvonů celebroval
kralupský pan farář Batora za hudebního doprovodu ze Základní umělecké
školy Kralupy nad Vltavou.
Do věže rotundy budou zvony zavěšeny
v jarních měsících příštího roku. To
jsou strohé informace o události, na
kterou se nezapomíná. Uspořádání si však vyžádalo mnoho trpělivosti,

nekonečného vyjednávání a spoustu
času. Proto za všechny spokojené
účastníky slavnosti velké uznání a
díky Vám, paní starostko, pane faráři
s doprovodem, páni kozinečtí hasiči,
výrobci teplých nápojů.
Díky za účast i Vám, Durasovi
z Kralup, paní Vejrážkové, Bláhové,
Věře
Procházkové,
Bittnerové,
Strakové, Brožkovým, Strakatým, paní
Malé se synem a dalším nejen místním,
ale i z velkého okolí. Zvláště děkujeme
za organizátorskou pomoc paní starostce a slečně Vokounové za odborný
výklad v rotundě.
Věřte, že i když počasí bylo dosti
studené, každého blaze zahřálo
vzájemné podání ruky přítomných,
i přání: „Pokoj Vám“.
Hodně štěstí a pohody nejen o Vánocích přeje M. Sedlář

Setkání s důchodci
Vážení,
dne 21. 11. 2011 se konalo na OÚ
Setkání s důchodci. Přivítalo nás
příjemné
teplo,
prostřené
stoly
ozdobené mnoha svíčkami a živou
dekorací. Po uvítání paní starostkou
začal slíbený program.
Orientální břišní tanečnice Imanah
a jedenáctiletá Hanife vystoupily
s tancem na vlastní choreografii, za což
obě sklidily zasloužený potlesk.
Následovala prezentace cviků „Mojžíšovy metody“ pro zlepšení řady
zdravotních problémů. K ukázce
posloužily dvě figurantky – paní Vejražková a paní Műhlheimová.
To byl již připraven pan Hovorka se
svými klávesami. Hrál a zpíval téměř
bez přestávky - od lidovek, přes rock
až po country. Prošel stoly a každá z
přítomných si nechala zahrát na přání
tu svoji oblíbenou. Nic neodmítl, neopomněl ani paní starostku, které nechal
zahrát sólo. Paní starostka se s paní
Zitovou celý večer staraly, aby nikdo
neseděl u prázdného stolu.
V malé pauze pak paní Šárová
pozvala na poslední „Kavárničku“
v tomto roce. Na závěr jsme každá
obdržela krásnou růži bez trnů a
s veselou náladou jsme se rozcházely
do svých domovů.
Za toto vše patří OÚ velké poděkování.
H. Z., důchodkyně z Holubic

Pan Hovorka se šibalským úsměvem
a ďábelskými klávesami
Tanečnice Hanife v nádherném kostýmu
Všechny účastnice setkání se zájmem
sledovaly připravený program

Pan farář při sobotní mši svaté

Kulturní dění v obci
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Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že se nám opět rok 2011 vydařil v pořádání společenských a kulturních akcí, dovolujeme si vás pozvat
jménem OÚ Holubice, Sokol Holubice, SDH Kozinec, Spolku místních rybářů, Spolku myslivců, ZŠ Tursko a MŠ Holubice
na níže uvedené akce. 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 účast!

Datum

Název akce

Místo konání

Pořadatel

7. 1. 2012

Myslivecký ples

KD Holubice

Spolek Myslivců

11. 2. 2012

Školní ples

KD Holubice

ZŠ Holubice

18. 2. 2012

Hasičský ples

KD Holubice

SDH Holubice

3. 3. 2012

Ples DSO

KD Velké Přílepy

DSO Od Okoře k Vltavě

3. 3. 2012

Bakus

KD Holubice

Všechny spolky

17. 3. 2012

Šibřinky

KD Holubice

Obec Holubice

6. 4. 2012

Babinec

KD Holubice

Obec Holubice

21. 4. 2012

Vítání občánků

OÚ Holubice

Obec Holubice

30. 4. 2012

Pálení čarodejnic

Hřiště Kozinec

SDH Kozinec

2. 6. 2012

Dětský den

Hřiště Kozinec

SDH Kozinec

9. 6. 2012

Staročeská pouť

Letní parket Holubice

Sokol Holubice

30. 6. 2012

TYP

Letní parket Holubice

Sokol Holubice

5. 7. 2012

Sportovní den

Letní parket Holubice

Sokol Holubice

4. 8. 2012

Lucie Revival

Letní parket Holubice

Sokol Holubice

25. 8. 2012

TYP

Letní parket Holubice

Sokol Holubice

8. 9. 2012

Letní olympiáda

Hřiště Kozinec

SDH Kozinec

22. 9. 2012

Pohádkový les

U hřiště

Obec Holubice

13. 10. 2012

Vítání občánků

OÚ Holubice

Obec Holubice

27. 10. 2012

Halloween

Hřiště Kozinec

SDH Kozinec

19. 11. 2012

Setkání s důchodci

OÚ Holubice

Obec Holubice

30. 11. 2012

Mikulášská besídka

OÚ Holubice

Obec Holubice

Prosinec

Zpívání v rotundě

Rotunda

Obec Holubice

Mikulášské radovánky
v Holubicích
V podvečer prvního prosincového pátku
zavítala do Kulturního domu v Holubicích Mikulášova družina. Natěšené
dětské tváře čekaly, s jakou zábavou je
popletený čert „Cucino“ překvapí.
Na programu večera bylo taneční
veselí s upovídaným pekelníkem
a vlídným andělem, rozmanité dětské
aktivity (rybolov, hod na cíl), které byly
odměněny sladkou odměnou z rukou
Mikulášových pomocníků. Poté čert
zvolil jednoho dětského zástupce,
který Mikulášovi zarecitoval básničku
za všechny přítomné děti. Po nadílce
začala čertovská diskotéka pro odvážné
a tancechtivé děti.
Malí účastníci besídky odcházeli
plní zážitků, děkujeme OÚ Holubice
za
povedenou předvánoční akci
pro naše ratolesti!
AJ

Děti s napětím sledovaly příchod Mikuláše, anděla a čerta „Cucina“

8

Ze školních lavic

Martinské posvícení 11. 11.
2011
V pátek tohoto jedinečného data jsme
tradičně žáci i „nežáci“ naší školy
s rodiči i „nerodiči“ slavili svátek
Svatého
Martina.
Na
lampiónový průvod jsme vyšli od školy chvíli
po setmění a první zastávka byla
v turském kostele Martinu zasvěceném.
Díky vstřícnosti pana faráře Lipenského jsme zde zazpívali písně martinské
i „nemartinské“, které žáci secvičili v
hodinách sborového zpěvu, také zahráli
pohádku podle Daisy Mrázkové - Slon
a mravenec. Byla o tom, že i ti, kteří
jsou úplně jiní, se mohou mít rádi a
vzájemně si pomáhat. No není to téma
vskutku „martinské“?
A pak, asi za odměnu, opravdu přijel. Byl
na bílém koni a před ním studená fronta.

Byl
vlídný
a
milý,
důstojný
a tajemný. Vedl nás Turskem kolem
rybníka do Green clubu, kde na nás
čekalo teplo, vyzdobený sál, martinské rohlíčky a martinská husa.
Martinských posvícenských koláčů se
letos mnoho nesešlo, a tak porota měla
s vyhlášením toho nejkrásnějšího méně práce než jindy. Krásný
a dobrý byl a jako cena za něj pro
paní Petridesovou a Pospíšilovou
byl kalendář receptů pro rok 2012
a martinské víno, které věnoval pan
Doležal. Dobroty pomohly družné
náladě a v plném sále Green clubu
to žilo.
Novinkou letošního posvícení bylo
vypuštění héliem naplněných balónků,
které nesly pozdrav z naší slavnosti
se zpětnou adresou. Dočkali jsme se
zpětné vazby. Již čtyři korespondenční
lístky se nám poštou vrátily zpět.

Balonky nesly do dáli svatomartinské
pozdravy
Kulisy posvícenské oslavy byly stylové

Základní škola Tursko pořádá
v sobotu 11. února 2012
v Kulturním domě v Holubicích
od 20:00 hodin

IV. školní ples.
K tanci hraje hudební skupina Dekameron
vstupné 125,- Kč
Připravujeme pro Vás bohatou tombolu a pestrý program!
Vstupenky jsou k dostání ve škole v Tursku a v Holubicích.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Tel.: 315 786 025; 315 694 057; 724 840 861

A všechny z Německa. Ten první až
ze spolkové země Schleswig – Holstein
od obce nedaleko města Kiel. Tedy
až od hranic s Dánskem! Nálezce
vyznačil i hodinu a datum nálezu.
12. 11. 2011 v 15:00 hodin. Tedy po 20
hodinách letu od vypuštění. Na mapě
jsme změřili, že vzdušnou čarou uletěl
547 km.
Za sponzorský dar balónků děkujeme
firmě balonservis.cz a paní Servusové. A vůbec ne v poslední řadě
děkujeme za husí hodování vedení
obce Tursko, městské policii za
zajištění bezpečnosti a paní Korychové za to nejdůležitější – opravdového koně s Martinem.
Na rozloučenou všichni dostali dáreček
vyrobený dětmi v keramické dílně.
Mgr. Vít Šolle, ředitel školy

Jeden z korespondenčních lístků
- cestovatelů
Svatý Martin přijel na bílém koni

Ze školních lavic
Návštěva Mikuláše v MŠ
Od rána se to ve školce hemžilo samými
čertíky, andílky a dokonce i malými
Mikulášky. Děti byly v maskách naprosto
úžasné, některé byly namaskované, že
jsme je ani nepoznaly, což bylo velkou
zásluhou rodičů dětí. Ve všech třídách
byli všichni v očekávání i napětí, zda
opravdu přijde Mikuláš, čert a anděl.
Děti se na jejich příchod pilně připravovaly. Jak pro čerta, tak i Mikuláše,
trénovaly se svými učitelkami básničky
a písničky. Přichystaly pro ně i dárečky
- upečené čertovské perníčky, které
samy vyráběly.
Pro děti byl ve všech třech třídách
(Motýlků, Broučků i Včelek) připravený

program:
- módní přehlídka
- rozdělení dětí podle masek na nebíčko
a peklíčko
- diskotéka
- hod pekelných dřívek do ohně
- nošení čertovských koláčů do pece
- skok přes pekelné vidle
- zpěv písní
S blížícím se zvukem zvonečků děti
seděly a ani nedutaly. Ve dveřích se
objevila dlouho očekávaná návštěva
Mikuláše.
Mikuláš si přivedl s sebou čerta i anděla.
Vnesli do třídy rozruch, značné obavy, i
ty nejotrlejší děti měly malinko strach.
Ale neměly se čeho bát. Společně
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odříkaly básničky, zazpívaly písničky a
čekaly, co se bude dít dál. Mikuláš jim
z knihy ,,Dobra a zla“ pověděl, co je v
ní psáno dobrého a v čem by se měly
do příštího setkání polepšit. Některým
zlobilům ukápla i malá slzička. Poté je
Mikuláš s čertem a andělem obdarovali adventními kalendáři a mikulášskými
balíčky.
Děti poděkovaly a slíbily, že se do
příštího roku polepší. Celé dopoledne
jsme si všichni moc užili a doufáme, že
tyto tradiční postavy, které neodmyslitelně patří k vánočním zvykům, přijdou
zase příští rok k nám.
Veselé Vánoce a šťastný nový rok
2012 přeje kolektiv MŠ Holubice.

Mikuláš se strašným čertovským a líbezným andělským doprovodem

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY
se koná
21. 1. 2012 od 9:00 do 14:00 hod.
a
23. 1. 2012 od 14:00 do 19:00 hod.
v
budově základní školy
V HOLUBICÍCH
Navštivte Den otevřených dveří
17. 1. 2012 od 18:00 hodin!
www.zstursko.cz

Školní vzdělávací program s rozšířeným
vyučováním hudební výchovy
Sborový zpěv
Hudebně pohybové aktivity
Individuální hra na hudební nástroj
od 2. ročníku
Spolupráce se ZUŠ Libčice nad Vltavou
Plavecký kurz
Účast ve sportovních soutěžích
a vědomostních soutěžích
Spolupráce s francouzskou školou
ve Fromontu
Zájmové kroužky
Divadelní a filmová představení
Vyučování mimo školu (příroda, muzea,
vycházky, exkurze)

Projektové dny
Akce s rodiči, školní ples
EU peníze školám
Ovoce do škol, školní mléko
Martinské posvícení
Rozsvícení vánočního stromu
Tři králové, výstava výtvarných prací
Zimní a letní škola v přírodě
Mobilní počítačová učebna
Interaktivní tabule, keramická pec
Nové tělocvičné nářadí
Moderní přírodovědné pomůcky
Součástí školy je školní družina,
v případě zájmu do 18:00 hod.
Ranní školní družina od 6:45 hod.
Bezbariérový přístup
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Fotbal / Řádková inzerce / Pozvánky

Fotbal

Fotbal – skupina A

17. 10. 2011
Žáci Holubice – Jinočany 3:5
Branky: 2x Ursíny, 1x Kačírek ml.
17. 10. 2011
Dorost Holubice - Hradištko 2:1
Branky: Dvořák, Gabzdyl
17. 10. 2011
Holubice - Č. Újezd 0:0
26. 10. 2011
Kosoř – Holubice 2:3
Branky: 2x Valtr Jiří, Šindelář
2. 11. 2011
Holubice – Statenice 4:2
Branky: 2x Valtr, Šindelář, Volf
12. 11. 2011
Dorost Hostivice – Holubice 4:3
Branky: 2x Fassman, 1x Soukup
12. 11. 2011
Roztoky - Holubice 1:0
15. 11. 2011
Holubice – Dobříč 1:1
Branky: Valtr Jiří
23. 11. 2011
Dorost Holubice – Dobřichovice
5:5
Branky: 3x Gabzdyl, Fassman,
Dresler
23. 11. 2011
Řevnice – Holubice 1:3
Branky: Židoň, Bláha, Šindelář
Jakub Dvořák

Řádková inzerce
Přenechám za úplatu permanentku na solárium do Párty klubu
v Kralupech nad Vltavou (www.partyklub.cz), nabitá je na cca 550 - 560,Kč (částka
ověřena telefonicky
na recepci).
Možnost převodu kreditu na jinou
službu: sauna, cvičení. Já ji již nevyužiji. Cena 400,- Kč. Není to podfuk, ale
skutečnost.
Kontakt: Naďa Vymerová, tel: 604 996
973, malkova.nada@post.cz

Poslední dva fotbalové zápasy
HOLUBICKÝCH před zimní přestávkou
Předposlední zápas s Dobříčí se
odehrával v Holubicích převážně
před brankou domácích – ano,
Dobříč byla lepší, i když řadu pěkně
rozehraných
akcí
nekorunovala kýženým gólem – výsledek 1:1.
Přes tento výsledek jsou k vyzvednutí výkony hráčů Holubic: „srdcaře“
Vladimíra Helebranta („Bůrečka“),
bez jehož nohou a komentářů by
nebyla hra hrou, brankáře Davida
Hajdy, bez jehož zásahů mezi tyčemi
by výsledek vypadal jinak a konečně
Dana Levinského, bez něhož by tým
nebyl týmem.
Nicméně nutno podotknout, že
atmosféru na hřišti, a tím méně mezi
fanoušky holubického týmu, rozjitřil
v druhé půli utkání neadekvátní zásah a „nezásah“ rozhodčího
– nejprve rychlé a neuvážené vyloučení holubické střelecké jedničky
a rytíře týmu - Jiřího Valtra, následně
pak úplné „přehlédnutí“ arogantního chování dobříčského kapitána.
Ale bohužel i o tom je sport…
Poslední zápas s Řevnicemi (na jejich
hřišti) proběhl v klidnější atmosféře,
protože konečné pořadí na žebříčku
skupiny A (Holubice zatím třetí) již
nemohl ovlivnit. Výsledek utkání 3:1
odpovídá průběhu hry.
Přejeme našim fotbalistům, aby
po zimní odmlce nastoupili na jaře
znovu v plné síle, a aby úspěšně
završili dobře načaté podzimní úsilí!
Jiří Poláček

POZVÁNKA
Myslivecké sdružení si Vás
dovoluje pozvat na tradiční

MYSLIVECKÝ PLES,
který se koná dne

7. 1. 2012 od 20:00 hod.
v Kulturním domě v Holubicích.
Závazné objednávky u pana Millera na tel. čísle: 739 086 374.
Bohatá tombola
Hudba zajištěna

POZVÁNKA
ZPÍVÁNÍ V ROTUNDĚ
21. 12. 2011 od 18:00 hod.
zazpívá sbor ZUŠ Libčice
nad Vltavou

Komerční inzerce
v Roztokách u prahy

Vzdělávací centrum
zápis na 2. pololetí

www.lexik.cz

l jazyková škola pro děti i
dospělé (aj, nj, špan., , rj,
port., fin., čj pro cizince)
l výuka firemní, skupinová i individuální
l doučování čj, mat, fyz
pro studenty ZŠ/SŠ/VŠ
l příprava na přijímací
zkoušky od osmiletých
gymnázií po VŠ

www.lexik.cz

Lidická 2240 (naproti Tescu)

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

l pracujeme s dětmi se specifickými
poruchami
učení
(dyslexie, dyskalkulie, dysgrafie)
l kroužky pro předškoláky i
školáky
l logopedie
l počítačové kurzy
l semináře a přednášky

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

VÁNOČNÍ STROMKY

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR
V PRAZE A OKOLÍ

Přímo od pěstitele

Velký výběr stromků
Od 28. 11. do 24. 12. 2011
denně 7–19 hod

ceny stromků

od

249 Kč/kus

statek u kostela
Únětice 3

252 62 Horoměřice
BAOBAB – péče o zeleň s.r.o.
Tel.: 224 319 917
stromky@baobab.cz
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