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Všechny ženy a dívky si večer pořádně užily

Holubický Babinec 2011
Rok se s rokem sešel a opět se převážná část ženského pokolení naší obce setkala na dlouho očekávané akci Babinec. Setkání proběhlo v místním kulturním domě dne
8. 4. 2011. Celým večerem provázela (coby moderátorka) paní Martina Eliášová.
Večer začal besedou o Iris-diagnostice. Jedná se o metodu, která zkoumá
celkový zdravotní stav člověka na základě zabarvení a znaků v duhovce, panence oka
a v očním bělmu. Následovalo taneční vystoupení Honzy & Markéty, jejichž temperamentní chacha byla předzvěstí bujarého a zajímavého průběhu tohoto večera.
...pokračování na straně 7
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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 31. 5. 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
- úřední hodiny:
po a st 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
úterý 8:00 - 11:30, 12:00 - 18:00
čtvrtek 8:00 - 11:30, 12:00 - 16:00
pátek 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:00

Informace z obce
Přání k narozeninám
Dne 10. 5. 2011 oslaví své 43.
narozeniny stavitel Jiří Palas, rodák
z Holubic.
Vše nejlepší, Jiříku, Ti přejí kamarádi.

Blahopřejeme jubilantům
V dubnu oslavili své narozeniny:
Doubek Jaroslav, 60 let
Háša Josef, Bednář Milan, 60 let
Fassman Antonín,Šulc Antonín, 65 let
Jaros Václav, Valtr Jaroslav, 60 let
Vodolan Karel, 70 let

Jak probíhalo Vítání občánků? sladká odměna.
V sobotu 16. dubna proběhlo v zasedací
místnosti OÚ Holubice každoroční
Vítání občánků, kteří se narodili v tomto
a předešlém roce. Na začátku vítání se
děti vyfotily s maminkami a potom se
jednotlivě představily. Na našem Vítání
občánků nechyběl ani kulturní program.
Děti z MŠ Holubice nám zarecitovaly básničky a poděkováním jim byla

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 dárky, domovské listy a kytičku,
poté následovalo zapsání do kroniky
a na závěr se pořizovaly fotografie
pro vzpomínku na tento mimořádný den.
Díky patří paní Jarmile Dalíkové a paní

Zlatý erb 2011
Obec Holubice-Kozinec se přihlásila do soutěže Zlatý erb, soutěže
o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí ČR. Naše
obec se zúčastnila této soutěže již
v roce 2008, v krajském kole získala
cenu veřejnosti. V tomto roce získala
v sekci „Nejlepší webové stránky
obcí“ v krajském kole 8. místo.
Děkujeme všem, kdo se do soutěže
zapojili.
Hledá se KRONIKÁŘ…
Rádi kreslíte? Zabýváte se kaligrafií?
OÚ Holubice hledá nového kronikáře (dobrovolníka). Do zdejší kroniky
je třeba zapracovat události 20 let
zpátky, potom navázat současností
a pokračovat do budoucna… Nejde
jen o informativní zpracování, ale
o výtvarné pojetí kroniky. Bližší
informace poskytne OÚ Holubice.
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:
Nedvědová Adéla, Plášilová Kristýna
a Tereza, Benešová Adéla, Jiravová
Gabriela, Sedlářová Eliška, Smetana
Matěj, Pecník Lukáš, Ejem Tomáš,
Holoubková Magdalena, Niklfeld Laura,
Robová Chloe Ann, Valášková Tereza,
Adamová Natálie a Pavlína, Rout Sofie
Isabel, Pojerová Gabriela, Šedová Ella,
Acevedo Correa Ema, Uhlířová Nela,
Harazín Pavel, Bílek Daniel, Štěrbová
Tereza, Švecová Tereza a Brabcová
Barbora.
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.
EJ
Vítané děti

Rozhovor měsíce
jsem informace zjišťovat a pomáhat.
Když se pak vloni blížily volby, nabídl
jsem paní starostce svoji oficiální spolupráci v rámci obecního zastupitelstva.
Nu a tak jsem kandidoval a nyní je to
něco přes půl roku, co jsem jedním
ze členů obecního zastupitelstva.
Neuvažoval jste pro ony loňské volby
třeba o protikandidátce?
Vůbec ne. Za tu dobu, co jsem
s vedením obce v kontaktu, jsem
pochopil, že jsou tam správní lidé.
Že jejich práce sice někdy není moc
navenek vidět, ale že je to funkční
tým, který se opravdu snaží v rámci
všech sil a možností o rozvoj a „blaho“
obce i při notně omezeném rozpočtu.
A že by nemělo smysl pokoušet se
měnit něco, co funguje.

Ing. Dubský s rodinou

Rozhovor se zastupitelem
obce panem Dubským
Dnes vám přinášíme rozhovor
s dalším členem obecního zastupitelstva, Ing. Danielem Dubským. Pokud
jste někdo dle zažitých zvyklostí
uvádění jednotlivých členů zastupitelstva očekávali rozhovor s paní
Pileckou, pak vězte, že jej přineseme
v některém z příštích vydání.
Jak jste s prací pro obec začínal?
Ještě před koupí bytu v Holubím háji
jsem se snažil zjistit si všechny možné
informace o místě, které se mělo stát
mé rodině domovem. Studoval jsem
tehdy hlavně obecní web. Mimo jiné
ze zpráv o životě obce a o akcích, které
se v obci pořádaly, jsem nabyl dojmu,
že je obec akční a že je na rozvoj
a příliv nových obyvatel připravená.
A že moje rodina bude mít
v Holubicích šanci na dobré bydlení
a spokojený život. Tento pocit mám
stále.
V polovině roku 2006 jsem založil a začal
spravovat diskusní fórum Holubího háje,
které bylo svého času hodně užitečné –
v počátečních fázích výstavby Holubího
háje pomáhalo stmelovat obyvatele
a mimo jiné poměrně úspěšně „bojovat“
za některé úpravy či opravy v bytech.
Naše problémy jsme tenkrát začali
konzultovat s paní starostkou Ježkovou,
a tak vlastně začala moje spolupráce
s vedením obce.
S rodinou jsme se začali účastnit
různých akcí, které obec pořádala – i tím
se mé kontakty prohlubovaly. Někteří
lidé z Holubího háje mne považovali
za informovaného a občas se mne ptali
na různé věci. A když se ptali, snažil

Nezvažoval jste ucházet se o post
starosty?
Ne. Jde o velmi náročnou a často
i nevděčnou práci. Je to vlastně oběť.
Člověk kvůli ní musí opustit svojí stávající práci, vzdát se kariérního postupu
a mnohdy i lepšího platu. Já jsem
ve své práci spokojen a neměnil bych.
Jaké je Vaše povolání?
Pracuji jako analytik v oblasti tiskových služeb a zpracování dokumentů.
To zní asi dosti nesrozumitelně, ale
laicky řečeno - naše firma zajišťuje
například tisk výpisů z bankovních účtů.
Ve firmě pracuji už 13 let a to už
od doby studií (studoval jsem informatiku na VŠE – obor aplikovaná systémová
analýza). Začínal jsem podobně jako
to znáte od Mc Donaldů – na nejnižším
postu u obsluhy kopírky, postupně jsem
se vypracoval až na úroveň středního
managementu.
Je to časově náročná práce, ale baví
mne, navíc je to i o dobrém kolektivu
spolupracovníků. Musel bych dostat
hodně dobrou nabídku, abych zvažoval
změnu.
V čem spočívá Vaše práce pro obec?
Účastním se pracovních jednání
(2-3 x měsíčně) a veřejných zasedání
(1x měsíčně), vyjadřuji se k podkladům
a připomínkám, které zastupitelstvo
řeší, občas pomáhám něco zařizovat, chodím na některá jednání nebo
shromažďuji určité bližší informace
k jednání zastupitelstva.
Práce pro obec bude tedy pro Vás
určitě časově náročná. Jak se Vám
ji daří skloubit se zaměstnáním
a rodinou?
Náročné to vše je. Kvůli jednáním
musím občas odcházet dříve z práce,
občas musím pracovat po večerech
na úkor své rodiny. Ale chtěl jsem
pomáhat, věděl jsem, do čeho jdu,
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takže si nestěžuji. Ještěže mám dobrou
rodinu a tolerantní manželku, která mne
podporuje.
Nevadí Vám, že pracujete pro obec
bez nároku na odměnu – zadarmo?
Určitě ne. Nikdo tuhle práci nedělá
pro peníze. Člověk to cítí jako určité
poslání, chce pomáhat. A to pak
na nějaké finance skutečně nehledí.
Takovou práci by nemohl dělat někdo,
pro koho jsou peníze na prvním místě
v žebříčku hodnot.
A co je pro Vás na tomto pomyslném hodnotovém žebříčku nejdůležitější?
Samozřejmě zdraví.
Co se Vám jeví na práci v obecním
zastupitelstvu nejtěžší?
Nejtěžší je asi rozhodování, čemu dát
v tu či onu chvíli prioritu – je třeba realizovat moc věcí a peněz je málo.
Co Vám naopak dělá největší radost?
Když se něco povede. V posledních
dnech mne velmi těší nový chodník.
To se dokonce někdy schválně místo
rovnou domů ještě projedu obcí tam
a zpátky, abych se „pokochal“.
Neměl jste někdy chuť s prací
v zastupitelstvu „praštit“?
Ne. Za prvé jsem v něm velmi krátce
a za druhé v něm funguje demokracie
– i když se naše názory na některé věci
mohou různit, dokážeme si věci vyříkat,
vyjasnit, nebrat si to osobně a společně
hledat optimální řešení.
Máte nějakého koníčka či koníčky?
Co Vás baví dělat ve volném čase?
S ohledem na moje pracovní vytížení
nemám na koníčky moc času. Fakticky
veškerý svůj volný čas se snažím
věnovat své rodině.
Mám tříletou dceru. Zavedl jsem si
jedno pravidlo – když přijedu domů
z práce (aspoň jednou/dvakrát týdně
se snažím, aby to bylo co nejdříve), nic
nedělám (tedy nesednu si hned zase
k počítači) a věnuji se dceři a manželce.
Budete chtít při příštích volbách opět
kandidovat? Pokud ano, za jakých
podmínek?
Za stávajících podmínek určitě ano.
Jsem rád, že mohu pomáhat - třeba
i lidem z Holubího háje, kteří se
na mne mohou obracet jako na „svého“
(když už v Holubím háji bydlím a znám
jeho problematiku), ale samozřejmě
v rámci všech svých možností a schopností především ve prospěch celé
obce.
Děkuji za rozhovor.

HM
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Aktuálně z Mateřské školy Holubice

Výsledky zápisu
K zápisu do holubické Mateřské školy
pro příští školní rok se dostavilo 43 dětí,
z nichž 38 jich bylo přímo z Holubic –
Kozince a 5 z jiných obcí. Přijmout bylo
nakonec možné 25 z nich. Rozhodovalo
trvalé bydliště a věk dítěte.
Jedna paní povídala…
aneb zase tu máme něco, co je třeba
uvést na pravou míru.
Při dni otevřených dveří před zápisem
se rozšířila mezi rodiče zvláštní informace o tom, že děti nemají kde provozovat
kroužky a některé další aktivity a že je
obec jako zřizovatel hrozně zlá. Že se
v budově mateřské školy nacházejí byty
a prostory, kde dětské aktivity mohly
probíhat, ale obec tyto prostory školce
neposkytla ani nehodlá poskytnout
a raději je pronajímá.
Tak jak to vlastně je? Jde o změť
několika jednotlivostí, se kterými se ale
věci mají naštěstí poněkud jinak…
Na úvod nutno říct, že ředitelka MŠ paní Bc. Helena Váňová - velmi oceňuje
vstřícnost obce jako zřizovatele MŠ.
Za dobu své působnosti zažila již více
zřizovatelů a tak má možnost srovnání.
Kdyby tak měli na obci nějakého oslíčka,
kterému by stačilo říct: „otřes se“, bylo
by všechno ideální a hned vyřešené.
Takhle je to trošku běh na dlouhou trať,
ale s dobrou vyhlídkou - podpora obce
je naštěstí zřejmá.
1. Kroužky a další aktivity
Ano, školka nemá samostatné prostory,
kde by bylo možné kroužky a další
školní či mimoškolní aktivity provozovat. Jsou tak k dispozici „pouze“ 3 velká
a
samostatná
oddělení,
každé
pro 25 dětí. Možná vás napadne: to je
jednoduché – děti se mohou přesunovat a spojovat. Ovšem - každý takový
přesun v rámci MŠ je spojen s přezouváním a převlékáním, což je u malých
dětí vždy náročné – jak z hlediska
potřebné pomoci, tak časově (obzvláště
v zimě či za deště).
Zcela bez kroužků ale školka není –
funguje hudebně-pohybový kroužek
a angličtina (byť na úkor jistého omezení
dětí, které se těchto odpoledních
kroužků neúčastní). Přesto by mnozí
rodiče uvítali rozšíření mimoškolních
aktivit.
Je nutné si uvědomit, že mateřská škola
apriori není zařízením pro mimoškolní
činnosti. Ale také není místem, kde jsou
děti „jen hlídány“. Mateřské školy vždy
byly součástí vzdělávacího systému.
Na rozdíl od „hlídání“ je pobyt dětí
ve školce vyplněn řízenými a cílenými
vzdělávacími
aktivitami. Angličtina
součástí osnov v běžných školkách
samozřejmě není, ale například
hudebně pohybové činnosti už ano.
Lze říci, že řadou takových „kroužků“
každé dítě vlastně prochází v rámci

běžného celodenního programu školky.
Tyto „kroužky“ mají podobu specificky
zaměřených a předem připravených
„zaměstnání“ – například z hudební,
výtvarné či tělesné výchovy, nechybí
třeba ani „matematické představy
a jejich rozvoj“ a řada dalších oblastí.
Mohu-li se přimluvit, nebojte se, že by
se děti ve školce nudily nebo si „jen
tak hrály“. Kroužky jako takové mají
svůj smysl určitě po nástupu do ZŠ,
kdy mohou doplňovat odpolední školní
družinu.
Aby byl zdánlivý kroužkový handicap
dětem jaksi kompenzován, snaží se
paní ředitelka při přípravě programu
v mezích možností o bohatou nabídku
dopoledních i odpoledních aktivit.
Z dopoledních aktivit jde například
o divadelní představení, fotografování,
mikulášské veselice, návštěvy výstav
a muzeí, masopust, logopedickou
depistáž, čarodějnický rej, projektové dny - barevný týden. K odpoledním
aktivitám (ve volném čase zaměstnanců MŠ) budou patřit mimo jiné i akce
pro rodiče s dětmi (zahradní slavnosti, výtvarné soutěže, vánoční zpívání,
karneval, víkendové výlety, velikonoční
a vánoční dílny, rozloučení s předškoláky, noc v mateřské škole).
2. Byty v budově mateřské školy
(v horním patře)
Ano. V budově MŠ je 6 malometrážních
bytů v osobním vlastnictví. Tyto byty
byly jejich majitelům prodány investorem, který školku vybudoval. Můžeme
to nazvat „úlitbou bohům“, chcete-li.
Možná někteří z vás vědí, jak to bylo
na začátku budování Holubího háje.
Že zde žádná nová mateřská škola
v plánu nebyla. V obci fungovala malá
školka pro 25 dětí v budově základní
školy. S ohledem na plánovaný rozsah
nové výstavby bylo ale brzy jasné,
že tato školka již nebude dostačovat.
Po mimořádných volbách v roce 2005
si obecní zastupitelstvo vymohlo
stavební uzávěru a po téměř ročním
jednání se obci podařilo vybojovat mimo
jiné rozšíření projektu o mateřskou
školu. A to v prostoru mezi starou
a novou zástavbou. Zde je nutno
vyzdvihnout
vstřícnost
investora HI, který obci daroval pozemky
(pod budovou, pro zahradu i pro plánované hřiště pod školkou) a herní prvky
pro MŠ.
Bohužel ne vše je v mateřské škole
ideální, ale můžeme být skutečně
rádi, že ji zde vůbec máme. Vezměte
si obce, kde novou výstavbu podcenili
a školku nemají – co pak zbývá
rodičům, kteří v takové obci bydlí?
V dnešní době, kdy jsou školky přeplněné a kdy je trvalé bydliště jedním
z hlavních faktorů přijetí… Zbývají
malé naděje ve školkách okolních

obcí, drahá soukromá zařízení, dětská
centra, babičky či jiná řešení… To se
nás naštěstí netýká.
Co se týče oněch bytů, aktuálně pan
místostarosta Satrapa řeší pro budovu
MŠ zřízení společenství vlastníků (SVJ), které se bude řídit danými
pravidly (domovním řádem) a s ohledem
na majoritní podíl obce tento bude
přizpůsoben provoznímu řádu školky.
To vyřeší některé nešvary, kterých
bylo možné si v areálu MŠ povšimnout
(popelnice, hluk např. ze stavebních
úprav, povinnost odklízení sněhu, pohyb
osob, parkování apod.).
3. Volné prostory v přízemí
Možná jste si všimli, že součástí přízemí
budovy jsou určité prostory, které
jsou prázdné, nevyužívané. Jak je to
možné? O co jde? Nejde o byt, spíše
o jakési menší nebytové prostory, které
až dosud patří investorovi. Tedy ne obci,
aby s nimi mohla nakládat dle svého.
Na základě jednání mezi obcí a investorem se dohodlo, že investor upraví dané
prostory do podoby malého zdravotnického zařízení a po kolaudaci je obci
odprodá. Obec je následně plánuje
pronajmout jako ordinaci s čekárnou,
ve které by se pravidelně střídali lékaři
– například praktický či dětský. Na koupi
si obec vezme úvěr, který by pronájem
ordinace pokrýval. Samozřejmě bude
vybudován samostatný vchod a příchozí
část pro pacienty bude oddělena
od prostor MŠ (především od zahrady).
Tento záměr by mohl být velkým
přínosem pro mnoho z nás, abychom
nemuseli za lékaři dojíždět do okolí.
Takže takhle se věci aktuálně mají. Jak
vidíte, jde jen o to, že se o některých
věcech nemluví nebo nepíše, a pak
vznikají nedorozumění a fámy, které
poškozují jak jméno obce, tak školky.
Myslím, že můžeme být skutečně
rádi, že tu školku máme a že máme
i takové obecní zastupitelstvo, které se
neschovává před problémy, které rozvoj
obce přináší, snaží se je v rámci svých
možností řešit a přitom obec nezadlužuje. 			
HM
Paní ředitelka Bc. Helena Váňová

Ze školních lavic
Jarní velikonoční dílna
S přicházejícími svátky jara do naší
MŠ zavítala s veselou náladou chuť se
tvořivě vyjádřit na „Jarní výtvarné dílně“.
Maminky spolu se svými dětmi mohly
projevit a vyzkoušet si své tvůrčí umění
v podobě 3 velikonočních dekoračních
výrobků:
Hned po zahájení akce, kdy lektorky
představily hotové výrobky, se děti
s maminkami pustily do výroby první
velikonoční dekorace. Velké vatové
vajíčko si nejdříve namalovaly tónovacími barvami, poté si je ozdobily
kytičkami, vlnovkami a s bezpečnou
pomocí lektorky tavnou pistolí připevnily
závěsné mašle.
Dále si měly možnost vytvořit závěs
do okna - ptáčka. Děti zdobily papírový
tácek razítky v podobě různých druhů
květin, dále přeložily tácek napůl,
nalepily si po stranách tácku peří
(mašle), vystřihly si z barevného papíru
zobák a přilepily ho na jednu stranu
tácku. Nakonec závěs vybavily vlnkou

na pověšení a ptáček byl hotov.
Jako třetí velmi pěkná velikonoční dekorace byla pro děti připravena
výroba zápichu - zaječí maminky - děti
si použily připravené vatovky na obličej
zajíčka, které upevnily na špejli, vystřihly si z barevného papíru uši, kouskem
látky vytvořily šaty a připevnily ke špejli.
Děti si s nadšením ze své společné
práce výrobky odnášely domů.
Celou akci doprovázela příjemná
jarní atmosféra, děti měly možnost
spolupracovat na velikonoční výzdobě
s rodiči, což se vždy z časových důvodů
všude nedaří, maminky měly vzácnou
příležitost se pozastavit v domácích
přípravách na příchod Velikonoc
a vzájemně si popovídat o radostech
i starostech všedních dnů.
Věříme, že se všem přítomným odpolední zpestření líbilo a budeme se těšit
na příští ročník.		
		
Kolektiv MŠ Holubice

První pomoc a jak na to
Poslední březnové úterý proběhlo
ve zcela jiném duchu, než nám stanovuje vyučovací rozvrh. Na tento den jsme
naplánovali (v pořadí již třetí) kurz první
pomoci.
Zúčastnili se jej nejen čtvrťáci a páťáci
ZŠ Tursko, ale tentokrát jsme přizvali
i třeťáky. Dvě hodiny si vyprávěli
s asistentkou RZP, která vede kurzy
pod záštitou organizace HELPÍK, jak
znát a použít zásady poskytnutí první
pomoci a jak přivolat záchrannou
službu.
Samozřejmě, že nezůstalo jen u teorie,
ale na řadu přišla i praktická část.
Takže děti měly možnost ve dvojicích
zúročit vědomosti, které právě načerpaly. Všichni se velmi snažili a dařilo se.
Včetně oživení tzv. „Anduly“. Na závěr
dvojice vyplnily testík, jehož výsledky

stanovily, kdo se zúčastní středočeského kola soutěže v Praze. A jak
to dopadlo? Výsledky byly skutečně
překvapivé. Z pátého ročníku byly
nejlepší Niki Juklíčková a Péťa Šináglová, ze čtvrťáků bodovali: Filip Tarant,
Péťa Potluková a Zuzka Kačeríková. Ovšem nejlepší výsledky podaly
třeťandy - Anička Hroníková a Kristýnka
Svojtková. A tak se všichni již těší na to,
až si změří síly s hlídkami jiných škol.
A že konkurence bude velká. Tak jim
držme palce.
Měli jsme tak možnost nejen si prověřit
znalosti z prvouky a přírodovědy,
ale nejdůležitější bylo ukázat dětem
význam záchrany lidského života –
devizu cennou pro nás všechny.
Jana Martínková

Základní škola Tursko
a Holubice přijme učitele
pro I. stupeň
od 1. září 2011
Bližší informace
na tel. čísle
724 840 861
Mgr. Vít Šolle,
ředitel školy
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Videokonference s francouzským Fromontem
V pátek 24. března jsme s dětmi
ze 3., 4. a 5. třídy opět podnikli
„videocestu“ do francouzského Fromontu za našimi kamarády. Tentokrát
to bylo ve slavnostnějším duchu,
protože jsme měli návštěvu z Fromontu, pana Robiho Rösslera, prezidenta sdružení gatinsko-české
spolupráce, byli s námi i starostové obou našich obcí (Holubic
a Turska) – paní Ježková a pan Vlk,
dále paní Bittnerová a paní Olga
Vápeníková. Poslední dvě jmenované koordinují spolupráci mezi našimi
českými a francouzskými obcemi.
Tentokrát jsme se s francouzskou
paní učitelkou Marií dohodli, že naše
děti vyberou pár známých osobností nebo filmových postaviček, které
anglicky popíšou a francouzské děti
je budou muset poznat a naopak.
Naše děti vybraly například herce
Pierra Richarda, zpěvačku Edith Piaf
nebo známého kresleného kocoura
Garfielda, francouzské děti zase
naopak Tintina, hlavní postavičku
komiksu Tintinova dobrodružství,
slavného myšáka Mickeyho aj.
Jako téma pro další videokonferenci
naše děti s paní učitelkou Martínkovou a Jungovou nakreslily pár obrázků
s příběhem o vodníkovi, francouzské
děti mají za úkol podle těchto obrázků
vymyslet příběh. My jsme zase
na oplátku dostali z Fromontu
nakreslených 17 francouzských osobností a máme zjistit, kdo jsou
a příště povyprávět. Pan Rössler
bývá vždy při videokonferencích
přítomný na francouzské straně
a stará se o dobré internetové
spojení. Tentokrát si ji však prožil
z „jiného pohledu“.
Videokonference se opět velmi
povedla a děti si ji jako vždy užily!
		

Petra Vápeníková
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Informace z obce

Rotunda ožije výstavou
Holubická rotunda je pro rodáky
z Holubic a Kozince srdeční záležitostí, pro nové obyvatele nejzajímavějším
historickým místem v obci. Následující řádky shrnou její historii, seznámí
vás s aktuálním restaurováním zvonů
a přiblíží červnovou akci…
K historii Rotundy Narození Panny
Marie:
Stáří románské rotundy v Holubicích se odhaduje na více než 782 let.
Rotunda byla ve středověku zasvěcena
sv. Kateřině, což dokládají nástěnné
malby z pol. 14. století, které byly
odkryty a restaurovány ve vstupní kobce
pod věží. První zmínka o Holubicích je
z roku 1204. O založení kostela přesný
údaj nemáme, ale již k roku 1224 - 1225
(za panování Přemysla Otakara I.) se
váže doklad, že v kostele Narození
Panny Marie bylo provedeno zasvěcení
rotundy právě této světici. Z té doby také
pochází, v roce 1865 nalezená, pečeť
biskupa Pelhřima a další sv. ostatky
ukryté v původním oltáři. Na zvonici
údajně zůstaly dva původní zvony
(sv. Václav a sv. Mikuláš) z dílny
pražského zvonaře Löwa z roku 1666.
Restaurování zvonů:
Dne 24. 2. 2011 byly zahájeny restaurátorské práce na obou zvonech z místní
rotundy. Po sejmutí prvních vrstev
koroze se na povrchu zvonů objevily
nápisy barvou, které pocházejí z doby
válečné rekvizice v r. 1942. Větší zvon
pochází z r. 1666, menší puklý z r. 1659,
u tohoto zvonu bylo zjištěno rozsáhlé
poškození koruny zvonu, velká trhlina
a hluboké stopy po úderech těžkého
předmětu (pravděpodobně kladiva).
Holubická Rotunda Narození Panny Marie

Oba poničené zvony je naštěstí za
pomoci restaurátora - pana Petra
Rudolfa Manouška (soudního znalce
pro obor zvonařství) - možné uvést do
původního stavu.
Červnová výstava:
Po 4 červnové soboty (4. 6. – 25. 6.)
v čase od 10:00 do 16:00 hod. se
holubická rotunda otevře návštěvníkům.
Tou dobou budou dokončeny restaurátorské práce na jednom ze dvou zvonů,
které by se měly vrátit v říjnu zpět
do věže kostela. Návštěvníci budou mít
jedinečnou příležitost vidět opravený
zvon, přispět na restaurátorské práce
a navštívit rotundu, která není obvykle
přístupná. Zvon však nebude jediným
lákadlem pro návštěvu. Rotunda
ožije výtvarnými pracemi dětí ze ZŠ
v Tursku a Holubicích, pro které bude
velkou odměnou, že jejich dílka budou
vystavena na tak vzácném mystickém
místě. Obrazovou část výstavy připraví
slečna Mgr. Vokounová (vedoucí výtvarného kroužku pro děti) - půjde o výběr
výkresů z celoroční tvorby žáků ZŠ
Tursko a Holubice.
Žádáme tímto obyvatele obce o spolupráci při dnech otevřených dveří
(bližší informace na OÚ Holubice),
hledáme dobrovolníka, který bude
na výstavu dohlížet.
Vstup do rotundy spojený s prohlídkou zvonu a dětských děl bude
dobrovolný, nenechte si ujít jedinečnou příležitost podílet se na navrácení
zvonů do chlouby naší obce - Rotundy
Narození Panny Marie! Celý výtěžek
z akce bude věnován na restaurování
obou zvonů.
AJ

Kavárnička dříve narozených
Po zimní přestávce jsme se zase začaly
scházet v Kavárničce dříve narozených.
Dnes jsme se sešly ve větším počtu
(jen ženy), k radosti děvčat, které se
snaží připravit příjemné posezení.
Paní Eva Šárová nám zadala zábavný
rychlý test na procvičení paměti. Potom
paní Věra Bittnerová promítla snímky
ze zájezdu po Skotsku s doprovodem
poutavého vyprávění. Mohly jsme
se seznámit s místy, které známe
z historických filmů nebo románů.
Z tohoto setkání máme určitě všechny
hezký pocit z pěkně stráveného
odpoledne.
Můžeme se těšit na příští posezení,
které bude určitě také zajímavé.
Květa Vejrážková

Pozvánka na kavárničku
Zveme vás na poslední Kavárničku
dříve narozených prvního pololetí letošního roku.
Uskuteční se ve čtvrtek 26. 5.
od 15:00 hod. ve společenské místnosti OÚ Holubice. Hlavní host odpoledne
jistě bude patřit k těm setkáním, která
řadíme mezi setkání se zajímavými lidmi. Bude jí několikanásobná
vítězka domácích i světových soutěží
v těsnopise, psaní na stroji a stenotypistice Ing. Dana Pospíšilová.
Je juniorskou mistryní světa v těsnopise a v dospělosti i trojnásobnou mistryní světa v kombinaci
těsnopis a psaní na stroji. Je juniorskou mistryní světa v těsnopise
a v dospělosti i trojnásobnou
mistryní světa v kombinaci těsnopis
a psaní na stroji. Je držitelkou čs. rekordu v počtu bodů
ze stenotypistiky. Jako mnohonásobná světová mistryně vystoupila také
na exhibici mistrů světa a následně
zasedala i v porotě. Nyní je podnikatelkou,
ale
stále
spolupracuje
s Kanceláří Poslanecké sněmovny
jako komorní stenografka. Často ji
lze vidět i na televizní obrazovce při
přenosech ze sněmovny parlamentu.
Také u nás tato příjemná a skromná
žena předvede své umění, které bude
promítáno na promítací plochu. Proto
zveme i ostatní zájemce z řad našich
občanů, aby si přišli poslechnout, jak
se k světovým vrcholům této profese
člověk dopracuje.
Další část odpoledne se budeme
věnovat posezení a zábavě. Senioři,
nezůstávejte sami doma. Přijďte
mezi nás, přátelé!		
			
Eva Šárová

Kulturní dění v obci
... pokračování ze strany 1
Poté rozvlnila publikum taneční skupina
orientálního tance Rasha. Taneční
vystoupení zahájil tanec s křídly bohyně
Isis. Jednalo se o úžasnou kombinaci
hudby, ladného pohybu a nádherného
kostýmu. Po tomto nádechu tajemna
se parket místního sálu opět rozpohyboval tanečnicemi a jejich vystoupením
v rytmu arabské hudby, tanga a španělských rytmů s tamburínami. Všechny
účinkující byly ustrojeny do krásných
kostýmů, které ještě více vynikly
na hezky vycvičených postavách.
Po krátké přestávce rozjásalo místní

Pálení čarodějnic 2011
Dne 30. 4. 2011 se na Kozinci
u hasičské zbrojnice konalo tradiční
Pálení čarodějnic. Počasí akci bohužel
moc nepřálo, ale i tak se sešel úctyhodný počet účastníků, v němž samozřejmě
převažovali rodiče s dětmi… Je třeba
pochválit většinu návštěvníků akce,
kteří své děti krásně tematicky vyzdobili, dokonce i členky hasičského sboru
se dokonale proměnily k nepoznání.
V 17:00 hod. vyrazil průvod maskovaných i nemaskovaných dětí od rotundy
ke zbrojnici, kde na děti čekal malý
oheň, u něhož si mohly opéct buřtíky.
Poté začal čarodějnický sabat, děti
byly vyzvány, aby přisypaly do kotlíku
nad ohněm a něco si přály. Kolem
šesté hodiny se malé i velké čarodějnice shromáždily kolem vatry a rej
při velkém ohni mohl začít. Zmoklým
účastníkům přišlo teplo od ohně vhod,
Čarodějnice byla právě úpalena

dívky a paní travesty duo Miluška.
Taneční a pěvecké kreace roztancovaly
většinu z dam. Velký ohlas zaznamenaly hlavně písničky Hany Zagorové
a Tiny Turner.
Tímto vystoupením se holubický
Babinec začínal dostávat do pořádného
„varu“. Napětí houstlo nad očekáváním
slibovaného překvapení.
Před 23. hodinou konečně nastal ten
správný okamžik. Slíbené překvapení bylo odhaleno - vrcholným číslem
programu se stalo vystoupení striptéra
Arnyho. Atmosféra v sále by se dala
přirovnat k tlakovému hrnci. Arnyho
vypracované tělo rozvlnilo nejednu z dam
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a nutno říci, že účastnice, které se staly
přímými účastnicemi Arnyho vystoupení, prokázaly značnou míru osobní
statečnosti a hlavně dobrým smyslem
„nezkazit pořádnou legraci“.
Všechny účastnice si celý večer určitě
užily. Je na místě pochválit jediného
mužského účastníka této akce - pana
Jaroslava Košeckého, který se celý
večer velmi profesionálně a hlavně
trpělivě staral o hudební produkci.
Letošní Babinec by se jistě dal shrnout
slovy: „Šlo o velmi vydařenou akci
a těšíme se na příští rok.“
AP
Účast na letošním Babinci byla hojná

všichni společně sledovali hořící symbol
na hranici…
Děkujeme hasičům za skvělou organizaci a zábavu! Už teď se těšíme na
příští rok a doufáme, že počasí ukáže
svou slunnou stránku!		
		
		
AJ
Od pravých k nerozeznání…

Nejmenší „čarodějky“ v akci
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Poplatky ze psů
Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba,
která má trvalý pobyt nebo sídlo v obci
Holubice nebo Kozinec.Identifikace psů
Správce poplatku vydá poplatníkovi
evidenční známku pro psa bez ohledu
na to, zda pes podléhá poplatku nebo
je od něj osvobozen. Tato známka
je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo
o psa téhož držitele. Ztrátu nebo
odcizení této známky je poplatník
povinen správci poplatku nahlásit
nejpozději do 30 dnů.
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil
stáří tří měsíců. Poplatek se platí

Nebuďme lhostejní!!!!
S ukázkou naprosté bezohlednosti se
setkaly učitelky a děti z naší mateřské
školy. Nalezly před dveřmi školky devět
opuštěných a vyhladovělých koťat.
Čtyři zubožená koťátka již našla svůj
domov mezi hodnými lidmi. Zbývajících pěti se ujala paní Nováková, která
má ve Zvoleněvsi útulek pro kočky.
V této chvíli pomohla i náhoda – paní
Nováková sehnala fenu, která přišla
o své štěně a o tato kočičí mimina se
postarala. Touto dobou se již ozývají
hodní lidé, kteří si tato koťátka berou
domů.

Upozornění pro majitele psů
Uživatel honitby Rusavka – Erz, žádá
majitele psů, aby především v jarních
měsících omezili vycházky do honitby
a své psy měli uvázané na vodítku
a nenechali je volně pobíhat po honitbě.
V této době dochází k intenzivnímu
výskytu mláďat veškeré zvěře, která se
v honitbě vyskytuje.
Volně pobíhající psi jsou jednou
z častých příčin úhynu mláďat (včetně
mnoha zničených hnízd).
Jedná se o porušení § 10 zákona
4. 449/2001 Sb. o myslivosti. Zároveň

Domácí mazlíčci
za každý (i započatý) kalendářní měsíc.
Zanikne-li poplatková povinnost (např.
úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo
prodej), poplatek se platí i za započatý
kalendářní měsíc.
Sazba poplatku
Poplatek činí za kalendářní rok:
a) za 1 psa 100,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa
150,- Kč
Poplatek
je
splatný
nejpozději
do 31. 5. 2011. Poplatek můžete zaplatit
v hotovosti v sekretariátu Obecního
úřadu Holubice nebo převodem
na běžný účet obce (č. 9924111/0100,
pod variabilním symbolem - číslo popisné, zprávou pro příjemce (nebo
e-mailem) - poplatek za psa a příjmení
osoby, na kterou je pes evidován.
Na této záchranné akci se podílela
celá řada ochotných lidí jak z naší
obce, tak z OÚ a v neposlední řadě
i kočičí „mamina“ ze Zvoleněvsi. Chtěla
bych touto cestou všem poděkovat
a apelovat na všechny občany: „Netolerujme lhostejnost a bezohlednost
k němé tváři! Tak jak se chováme
k těmto němým tvorům, tak se chováme
i k sobě navzájem. Nedopusťme, aby
se to, co se odehrálo v naší mateřské
škole v minulých dnech, opakovalo.
Vždyť naše chování a jednání přejímají především naše děti, a to nejen
v tom dobrém, ale bohužel i v tom zlém.“
				
AP
V nejvyšší nouzi pomohla psí máma

dle § 10 odstavce 3 vyhlášky č. 134/
1996 Sb. je zakázán veškerý výcvik
psů v honitbě bez dohody s uživatelem
honitby. Za honitbu se považují veškeré
honební a nehonební pozemky, účelové
komunikace (lesní, polní a jiné cesty),
kde je povoleno provozovat výkon práva
myslivosti.
Za porušení zákona je možno uložit
pokutu ve výši několika desítek
tisíc korun. Děkuji všem kynologům
a majitelům psů, kteří mají kladný vztah
k přírodě a myslivosti.
Jiří Hamouz, myslivecký hospodář

Nechte své kočky a kocoury
vykastrovat
Každý rok se na venkově i ve městech
narodí obrovské množství koťat,
pro které není místo a často končí mrtvá
nebo opuštěná na ulici, či v útulku.
Kočka může mít 2x ročně 5 koťat,
to je za deset let přes 120 milionů zvířat.
Přirozené prostředí pro tolik zvířat už
prostě neexistuje.
Buďte zodpovědní a nechte své zvíře
vykastrovat. Pro zdravé zvíře je kastrace
jednoduchý operační zákrok. Kastrované kočky se ve volné přírodě neperou
a díky tomu se významně snižuje riziko
přenosu nemocí. Navíc nedochází
k poraněním, která mohou v některých
případech být i smrtelná.
Díky kastracím docílíme ozdravení
populace volně žijících zvířat. Chráníme
tím i vaše vlastní zvířata. Není totiž nic
horšího, než když si pořídíte zvíře, které
vám po pár měsících zemře na nevyléčitelnou nemoc. Trpí nejen zvíře, ale
i jeho majitelé. Obzvláště pak senioři
a děti, kterým se stalo mnohdy jediným
přítelem.
Co nabízíme?
Pomůžeme vám kastraci zaplatit.
Je nám jedno, jestli je zvíře mazlivé
či plaché. Jsme sdružení na ochranu
zvířat a spolupracujeme se zkušenými veterináři zvyklými manipulovat
i s divokými a agresivními zvířaty. Pokud
máte doma nebo na svém pozemku
právě takovou kočku, zavolejte nám.
Přijedeme a pomocí odchytové klece
zvíře bezplatně odchytíme.
Co vás to bude stát?
Za kastraci jednoho zvířete zaplatíte pouhých 100,- Kč. Tato cena platí
pro kočky vykastrované v rámci našeho
kastračního programu. Sami byste
u veterináře zaplatili částku mnohonásobně
vyšší.
Kastrujeme
kočky
i kocoury. Domácí i venkovní. Nezáleží
na počtu. Jedinou podmínkou je, že
se kastrovanému zvířeti udělá v uchu
značka - tzv. cvik. Tím se zamezí
zbytečnému opakovanému odchytu
a operačnímu zákroku v budoucnosti.
Volejte kdykoli na telefonní číslo
733 550 296.

Očkování psů a koček
Oznamujeme, že v pondělí 16. 5.
2011 od 16:00 hod. proběhne očkování psů a koček před budovou OÚ
Holubice. Očkování je pravidelné
a povinně jej musí mít všichni psi.
Na očkování je nutné s sebou vzít
očkovací průkaz.

Informace z obce / Spolky v obci
Kiosek u hřiště
Rozhovor s panem Františkem
Marešem (předsedou TJ Sokol
Holubice)
Mnozí z nás ani nevědí, že
rekonstruovaná budova u hřiště
v sobě neskrývá pouze kiosek, ale
také sklad zavlažovacího zařízení
pro fotbalové hřiště a udírnu…
Kdo se podílí na rekonstrukci? Našli
se nějací sponzoři? Kdo financuje
přestavbu?
Sokol dostal sponzorský dar (100 000,Kč) od sázkové kanceláře Fortuna
pod podmínkou, že bude investovat
stejnou částku a zajistí práci vlastními
silami. Pan M. Dvořák z firmy Marel
provedl zdarma instalaci elektrických rozvodů. Mezi další sponzory
patří Farma Miller a Autodoprava
T. Měkota. Pan Václav Veselý (z firmy
Barvy speciál) věnoval fasádní strukturu
za 16 000,- Kč. Chtěl bych touto cestou
poděkovat těm, kteří svůj volný čas
věnují přestavbě, škoda jen, že dobrovolníků není více. Velkou oporou je nám
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Víťa Sedlář (vodoinstalace), Roman
Ježek, Jaroslav Valtr, Ondřej Šrámek
a David Levinský. Poděkování patří i těm,
kteří se podílejí jen občas. Rádi bychom
mezi sebe přivítali další dobrovolníky!

Nejvíce bývá kiosek vytížen při pořádání
zábav, loňské léto se přišlo na jednu
z akcí bavit okolo 600 účastníků,
i fotbalové hřiště bylo plné bavících se
lidí.

Kdy bude rekonstrukce dokončena?
Přestavba
měla
být
dokončena
do pouti, ale vypadá to, že hotovo bude
dříve – do konce května. Po dokončení se posune plot, který lemuje dětské
hřiště, zpět směrem ke kiosku, aby se
stávající plocha hřiště trochu zvětšila.

Jaké další akce má Sokol Holubice
pro letošní sezónu v plánu?
2. 7. pořádáme zábavu skupiny Typ,
která od 20:00 hod. roztančí holubický
letní parket.
5. 7. se bude konat Dětský sportovní
den za účasti dětmi velmi oblíbené Inky
Rybářové a rodinné kapely Metalkidz.
6. 8. přijede do Holubic legendární
skupina Katapult, na kterou se všichni
velmi těšíme.
13. – 14. 8. bude turnaj k 80letému
výročí Sokola Holubice (utkají se
Holubice, Otvovice, Velké Přílepy
a Dolany), při té příležitosti vystoupí
na sobotní večerní zábavě skupina
A-KLUB.
27. 8. se bude opět konat zábava
skupiny Typ.
10. 9. je v plánu Posvícenská zábava,
na které zahraje kapela Globus.

Jaké jsou celkové náklady na rekonstrukci budovy?
Náklady přesáhnou 250 000,- Kč.
Jaká akce bude tou první, která
bude mít k dispozici zázemí
nového kiosku?
Bude to Staročeská pouť, která se
bude konat 25. 6. 2011, děti se budou
moci vyřádit na rozličných atrakcích
a občerstvit se u stánků s dobrotami,
v 15:00 hod. k poslechu a tanci zahraje
dechovka Veselka Ladislava Kubeše.
Rekonstrukce kiosku

Jsou známy nějaké nové skutečnosti
ohledně natáčení Nekonečné hry II.?
V létě by se měl konat fotbalový zápas
Holubic s Českou televizí, ale natáčecích dní bude jistě více, o dalších
podrobnostech budeme čtenáře Našich
novin včas informovat. Také by se
zde měl částečně točit klip do filmu
s kapelou Katapult.
Děkuji za rozhovor.		

AJ

Zasloužíme si kvalitnější
informace podávané místním
rozhlasem
SDH
Dne 23.3.2011 vyjela JSDH Kozinec
k požáru travnatého porostu v Erzu
(mezi Kozincem a Turskem) ve složení
Dušan Janeka a Pavel Pilecký. Požár
byl ohlášen v 15:12 hod. Na místě
již byla Policie ČR, HZS Roztoky
a zanedlouho i SDH Libčice n. Vltavou.
Návrat na základnu byl cca v 16.00
hod. Dále kozinečtí hasiči provedli
čištění ulic na "čapáku" v Holubicích,
kde po vybudování nových elektrických
rozvodů a nového osvětlení byl značný
nepořádek. K mytí použili nově nainstalovanou lištu na voze Tatra 815 CAS32,
která se tímto velmi osvědčila. Akce
proběhla v neděli 3. 4. 2011.
Zatím jako poslední akce členů SDH
Kozinec byla brigáda, kdy obcházeli obě
části naší obce a sbírali jarní prořezy ze
stromků a jiné nepotřebné dřevo, které
využijí při Pálení čarodejnic.
A. Šulc

Fotbalové zpravodajství duben
2. 4. 2011 (VELKÉ PŘÍLEPY)
Sokol V. Přílepy – Holubice 1:3
3. 4. 2011 (VINAŘICE)
Vinařice – Holubice (dorost) 2:4
9. 4. 2011 (HOLUBICE)
A tým Holubice – B tým
Tuchoměřice 8:0
10. 4. 2011 (HOLUBICE)
Holubice (žáci) – Dobřichovice 4:2
		
		
Jakub Dvořák

Letos se konečně dočkáme kvalitních informací z OÚ prostřednictvím
místního rozhlasu. V lednu tohoto
roku jsme podali žádost z programu
rozvoje venkova na bezdrátový obecní
rozhlas pro obce Holubice a Kozinec.
Dle seznamu hodnocených žádostí
jsme získali status ‚vybraní žadatelé‘,
což znamená, že jsme dotaci získali.
Stávající rozhlas byl svépomocí vybudován v 60. letech. Svým
rozsahem pokrývá pouze původní
zastavěnou část obce. Vzhledem
k stáří a klimatickým podmínkám
vykazují vysokou poruchovost.
Vypracovaná studie, na základě které
jsme obdrželi dotaci, řeší bezdrátový
obecní rozhlas, který svým akustickým výkonem a osazením devíti
vysílačů pokryje celou obec včetně
nových zastavěných území bez
potřeby vybudování kabelové sítě.
Samotná realizace bude probíhat
ve druhé polovině tohoto roku.
EJ
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Dětské hřiště v Holubím háji / Inzerce

Aktuálně k dětskému hřišti v Holubím
háji
Veselme se, radujme se, věci se daly
do pohybu. Možná si někteří z vás
všimli, že se na pozemku pod mateřskou
školou, který je plánován pro budoucí
víceúčelové hřiště v Holubím háji,
začalo něco dít. Prostor byl vyčištěn,
byly vysbírány kameny, půda zorána
a byla zaseta tráva. (Kameny, které
traktor odkryl při orání, budou odklizeny,
až se tráva „chytí“.) Pro letošní rok má
obecní zastupitelstvo v plánu pokusit
se sehnat peníze (za pomoci našich
spoluobčanů a sponzorů) alespoň
na oplocení (především na straně
k silnici) a na osázení stromky, což
napomůže jak zabezpečení hřiště, tak
jeho odhlučnění.
Tímto odpovídáme po konzultaci
s vedením obce na e-mail, který jsme
obdrželi jako reakci na poslední článek
o dětském hřišti v Holubím háji. Pisatelka, bydlící poblíž plánovanému hřišti,
zmiňovala svou obavu z křiku a hluku,
podobně jako tomu bylo u zamýšlených
menších dětských hřišť v horní části
Holubího háje. I když jsou nejbližší domy
od plánovaného hřiště již poměrně dost
vzdáleny a odděleny silnicí (na rozdíl
od bytovek v horní části Holubího háje,
kde by hřiště byla skutečně téměř
pod okny domů), není tato otázka
opomíjena a s určitým odhlučněním obec počítá. Bohužel Holubí háj
není samotou u lesa - ale to jsme

všichni, kdo jsme si bydlení v něm
vybrali, dobře věděli. Holubí háj tak
bude vždycky o určité toleranci, trpělivosti a vstřícnosti, ať už bydlíme
v bytovce nebo rodinném domku.
Za svou osobu musím říct, že když
jsem vloni na podzim psala svoji první
zmínku o problému neexistujícího
dětského hřiště v Holubím háji, byla
jsem nazlobená – i sama na sebe, co
že jsme to připravili s novým bydlením
pro naše děti za podmínky - že si musely
(a bohužel stále musejí) hrát naprosto
nedůstojně a nebezpečně. Od té doby
jsem se toho hodně dozvěděla. Pochopila jsem, že něco, co se může zdát
hrozně jednoduché, je vlastně pěkně
komplikované. Že se vždycky najde

někdo, komu se jakákoli změna situace,
na kterou si nějak zvyknul, nemusí líbit.
Ale taky už vím, že nás z Holubího háje
nikdo „nehází přes palubu“ a že se
na obci – i když peněz nezbývá –
na naše děti (a nejen na ně) myslí. Sice
to půjde pomalu, ale půjde to.
Nezbývá než znovu poprosit vás
všechny, kteří byste chtěli se hřištěm
(a to i v budoucnu) jakkoli pomoci,
abyste se pro koordinaci našich aktivit
ozvali na náš e-mail redakce@holubicekozinec.cz.
			
HM
Upravený pozemek pro budoucí dětské
a víceúčelové hřiště

Řádková inzerce

POZVÁNKA NA DĚTSKÝ DEN

Nabízím hlídání vašich dětí starších
6 měsíců, pravidelně i jednorázově. Mám dcerku ve věku 1,5 roku,
zkušenosti s hlídáním jiných dětí
a kurz první pomoci.
V případě zájmu mě kontaktujte na:
zuzmackova@seznam.cz
tel.: 606 116 702.

sobota 4. 6. 2011 - Kozinec

Ztráty a nálezy

21:00

Na Obecním úřadě v Holubicích je
k vyzvednutí Opencard na jméno:
Andrej Chepara.

Celou akci budou moderovat členové SDH Kozinec, v jednání je spousta překvapení, návštěva slavných osobností, celý den bude hrát reprodukovaná
hudba nejen k poslechu, všichni soutěžící budou mít zajištěno občerstvení
a pro dětičky bude k dispozici mnoho atrakcí k vyřádění…

Pozvánka na degustaci vín

S sebou:
sportovní oblečení do každého počasí
dobrou náladu a kapsy plné smíchu

sobota 21. 5. 2011 - OÚ Holubice
Vinařství Kosík - Slovácko si vás
dovoluje pozvat na Degustaci vín
od 18:00 hod. na Obecním úřadě
Holubice. Závazné přihlášky na tel.:
739 097 257. Cena: 290,- Kč.

Program:
9:00
Zahájení (sraz na Kozinci na „dračkách“ - u „hasičárny“)

Kdo nehraje, nevyhraje - sportovní a hravé zápolení pro všechny děti
Ukázky techniky sborů dobrovolných a profesionálních hasičů, psovod PČR
Ukázka hašení a vyprošťování zraněných z havarovaného vozu
Ukázky techniky záchranné služby, obecní policie a vojenské techniky
Křest nových hasičů, malování obrázků a mnoho dětských atrakcí

Večerní zábava pro dospělé

Od nás pro vás:
zdarma pro děti - občerstvení (pitíčko, špekáčky, apod.)
krásné zážitky, upomínkové předměty a ocenění pro všechny děti
Tímto zároveň prosíme potencionální sponzory Dětského dne, aby se
obrátili na některého z organizátorů pro případnou domluvu na podmínkách podpory nebo přímo na tel.: 603 474 131.

Komerční inzerce
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ŽALUZIE
SÍTĚ PROTI HMYZU
Dlouholetá praxe–19 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž
přímo od výrobce!
Dodání od 3 do 7 dnů!
Záruka 42 měsíců!
CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?

Zašlete rozměry skel e-mailem nebo SMSkou,
tentýž den obdržíte cenovou nabídku.

Tel.: 777 208 491
E-mail: info@har.cz
www.har.cz
Po předložení tohoto inzerátu
inz HAR 184x120.indd 2

SLEVA 10 % z celkové ceny.
17.2.11 14:15

MLÉ KO Z FARMY
Poctivé čerstvé výrobky bez chemie přímo z farmy.
Pravidelná TRASA č. 4 - HOLUBICE v ú terý:
zastá vka:

čas:

U rybníka
Čapá k u Šulců
Holubí há j (Lesní & Habrová )
Holubí há j (Platanová & Aká tová )

16:55
17:10
17:25
17:30

-

17:05
17:20
17:30
17:35

Uslyšíte-li bučení a kravské zvonce, neutekly ná m naše rohaté holky,
ale prá vě dorazilo naše rozvozové auto, u kterého si můžete
zakoupit a ná sledně okusit naše poctivé mléčné výrobky:

-

pasterované selské mléko: 25,- Kč / l - čerstvý selský sýr: 25,- Kč / 125g
balká nský sýr: 35,- Kč / 250g - balká nský sýr: 25,- Kč / 125g
selský jogurt: 20,- Kč / 0,5l - dnešní sýr: 25,- Kč / 125g
selský tvaroh: 30,- Kč / 250g - selská sýrová pomazá nka: 25,- Kč / 125g
jarní sýr s pažitkou: 25,- Kč / 125g - jarní sýr s petrželí: 25,- Kč / 250g

www.mlekozfarmy.cz • 739 086 372
NABÍZÍME MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

Zpravodaj Naše noviny vydává obec Holubice - Kozinec a redakční tým: Andrea Jůnová (AJ), Alena Plachá (AP), Hana Marešová (HM), Eva Ježková (EJ), Naďa
Vymerová (NV), Věra Urbanová (VU). ● Přispěvatelé: zaměstnanci OÚ, škol, vedoucí sportovních klubů. ● Vychází 1x měsíčně (pouze leden - únor, červenec - srpen
je dvouměsíčník) v nákladu 800 ks. ● Registrační číslo na Ministerstvu kultury ČR: MK ČR E 18946. ● Pro občany obce výtisk zdarma. ● Obec neodpovídá za obsah
placené inzerce. ● Tisk zajišťuje firma Tiskárna Macík, s.r.o., Církvičská 290, 264 01 Sedlčany. ● Uzávěrka dalšího čísla: 25. 5. 2011. ● Další číslo vychází: 2. týden
v červnu. ● Tel.: 315 786 086, e-mail: redakce@holubicekozinec.cz, www.holubicekozinec.cz.

