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Ukázka bojového umění
Děti hasily imaginární oheň

Milí přátelé holubických Našich novin,
držíte v rukách poslední vydání Našich novin před prázdninami.
Rády bychom vám poděkovaly za váš dosavadní zájem a přízeň a popřály vám za celý redakční
tým krásné léto, prožité ve zdraví a radosti, a pohodové prázdniny plné sluníčka i přiměřené vláhy.
My z redakčního týmu přes léto samozřejmě nebudeme zahálet. A tak se na začátku
září můžete těšit na další „pěkně vypasené“ vydání Našich novin.
Přineseme vám v něm zprávy a fotografie ze všech důležitých
událostí, které léto v Holubicích a Kozinci od června až
do konce srpna přinese.
S pozdravem „LÉTU ZDAR“
váš redakční tým Našich novin
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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 28. 6. 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:
pondělí 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
úterý 8:00 - 11:30, 12:00 - 18:00
středa 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:00
čtvrtek 8:00 - 11:30, 12:00 - 16:00
pátek 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:00
- úřední hodiny o prázdninách
(4. 7. - 26. 8. 2011):
pondělí 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:00
úterý ----------------, 12:00 - 18:00
středa 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:00
čtvrtek 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:00
pátek 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:00
Knihovna o prázdninách
Obecní knihovna bude v období
školních prázdnin otevřena. Po dobu
července a srpna bude otevírací
doba pouze v pondělí od 17:00 do
19:00 hod. V tuto dobu je rovněž
zdarma přístup na internet na pěti
počítačích. Bližší informace u paní
Vymerové.
Dne 3. 5. a 31. 5. 2011 se uskutečnila
veřejná
zasedání
obecního
zastupitelstva.

Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo č. RES-01/2011 se Zvonařstvím
Manoušek. Dodatek se týká změny
rozsahu prací na restaurování menšího
puklého zvonu. Oprava zvonu byla
vyčíslena ve výši 36.200 Kč.
2. Uzavření Smlouvy o dílo na zabezpečení výkonu pečovatelské služby
s městem Libčice nad Vltavou. Předmětem plnění se zhotovitel zavazuje
zajišťovat pečovatelské služby pro občany naší obce.
3. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo se spol. Elektro-Klein s.r.o.
Předmětem dodatku jsou vzniklé
vícepráce v rámci rekonstrukce veřejného osvětlení.

Informace z obce
Kralupský obchvat
Dne 24. května 2011 se na Městském
úřadě v Kralupech nad Vltavou konalo
jednání ohledně obchvatu Kralup
a celé nově zamýšlené části silnice
II/240 od dálnice D8 u Chvatěrub
k R7 u Tuchoměřic. Jednání se zúčastnili starostové či představitelé obcí
na trase od Chvatěrub po Horoměřice, starosta a místostarosta Kralup
nad Vltavou, náměstek krajského
hejtmana - Robin Povšík, další lidé
z krajského zastupitelstva a krajského
úřadu, dále zástupci projektanta, JUDr.
Petr Kužvart, který zastupuje některé
obce, a někteří další. Za Holubice byl
přítomen člen zastupitelstva obce Petr Satrapa.
Problematika tzv. Kralupského přivaděče je pro obyvatele naší obce dosti
citlivou a palčivou oblastí, požádala
jsem proto pana Petra Satrapu o
sdělení aktuálních informací, které
by naše občany mohly v souvislosti
s tímto problémem zajímat.
Na základě jeho informací jsem se
dozvěděla, že námitky obcí, kvůli
kterým došlo k přerušení řízení
obchvatu, nebyly akceptovány. Krom
toho na stavbu obchvatu nejsou
v současné době finanční prostředky. Náměstek Povšík informoval, že

za uplynulé dva roky neudělal kraj
v přípravě stavby žádné kroky, pouze
hejtman Středočeského kraje - David
Rath - poslal na ministerstvo životního prostředí dopis, ve kterém nabídl
stavbu silnice jako variantní řešení
chybějící severní částí obchvatu Prahy
s tím, že by se na stavbě musel podílet
i stát.
Jelikož základním požadavkem obcí je
řešení stavby jako celek a nikoli pouze
její I. etapy, která by měla za následek
zvýšený provoz do obcí, byli zúčastnění starostové obcí současným stavem
pobouřeni. Z jednání dále vyplynulo,
že námitky obcí stale trvají a pravděpodobně tedy kladné rozhodnutí
o obchvatu opět nebude moci padnout.
Obec Holubice podala koncem května
námitku k I.etapě aglomeračního
okruhu na Stavební úřad v Kralupech
nad Vltavou. Obec Holubice také
protestuje proti již navržené trase tzv.
II.etapy stavby - tedy jejího vedení
katastrálním územím obce Kozinec.
Každopádně problematika obchvatu
Kralup nad Vltavou nenechává nikoho
z dotčených subjektů chladným,
a proto budou veškeré aktuální
informace, které se okolo Kralupského přivaděče dějí, v Našich novinách
pravidelně zveřejňovány.
AP

MUDr. Hlavová - dovolená

Blahopřejeme jubilantům

MUDr. Hlavová oznamuje, že od 1. 8.
2011 do 31. 8. 2011 má dovolenou.
V době dovolené ji bude zastupovat
MUDr. Dvořáková - Roztoky u Prahy
(kontakt: 220 912 510).

V květnu oslavili své narozeniny:
Bouřilová Terezie, 70 let
Holeček Stanislav, 70 let
Kubelková Jaroslava, 60 let
Svátková Marta, 80 let

4. Uzavření Darovací smlouvy, kde
dárce PeadDr. Ilona Vaculíková daruje
obci pozemek p. č. 507/8 o výměře 240
m2, v k. ú. Kozinec.
5. Podání žádosti o dotaci z Programu
rozvoje venkova ČR (LAEDER), Osa
IV.1.2. (realizace místní rozvojové strategie). Obec bude žádat o finanční
prostředky na vybudování víceúčelového hřiště.
6. Vyvěšení záměru o prodeji části
obecního pozemku p. č. 611, k. ú.
Kozinec o výměře 200 m2.
7. Vyvěšení záměru o prodeji části
obecního pozemku p. č. 611, k. ú.
Kozinec o výměře 300 m2.
8. Vyvěšení záměru o prodeji části
obecního pozemku p. č. 286/1, k. ú.
Kozinec o výměře 70 m2.
9. Žádost ředitele ZŠ Tursko o refundaci

mezd z důvodu personálních a organizačních příprav pro školní rok
2011/2012. Náklady se budou dělit mezi
obec Holubice a obec Tursko. Obec
Holubice poskytne polovinu nákladů
a to 80.000,- Kč.
10. Dohodu o partnerství mezi obcí
Holubice, ČR a výborem pro partnerství
GATINAIS - ČECHY, FRANCIE. Jedná
se o partnerství mezi obcí Holubice
a obcemi z Francie, předmětem dohody
jsou např. výměnné pobyty studentů
a mládeže, pořádání sportovních akcí
atd.

Zastupitelstvo obce vzalo
na vědomí:
1. Zprávu o probíhajícím finančním
auditu v MŠ Holubice.
2. Odpisový plán, předložený ředitelkou MŠ Holubice pro rok 2011.

Rozhovor měsíce / Informace z obce
Jak je pro Vás práce v obecním zastupitelstvu časově náročná?
Není to tak hrozné. Když jsem se
na to dal, věděl jsem, že nějaký čas
tomu věnuji. Na druhou stranu jde o čas,
který bych mohl věnovat rodině nebo
Sokolu. Takže je samozřejmě potřeba
vše nějak skloubit (včetně zaměstnání),
ale problém to není.
Jaké je Vaše zaměstnání?
Pracuji u firmy Porsche jako obchodní
manažer její prodejní divize.

Pan Šrámek s rodinou

Rozhovor se zastupitelem
obce panem Šrámkem
Dnes vám představíme dalšího
z našich obecních zastupitelů, pana
Ondřeje Šrámka.
Jak jste s prací pro obec začínal?
Ještě za starého zastupitelstva, někdy
roce 2004-2005 jsem začal jako běžný
občan, kterého zajímá dění v obci,
chodit na veřejná zasedání obecního
zastupitelstva. Zajímala mne tenkrát
především nová výstavba, její rozsah
a dopady na život obce.
Pak došlo k rozpadu zastupitelstva
a začaly se připravovat mimořádné
volby. Tehdy jsem byl osloven jako
člověk, který se o fungování obce
zajímá, jestli bych nechtěl kandidovat
do obecního zastupitelstva.
A tak jsem kandidoval a od té doby se
snažím pomáhat, s čím a jak mohu.
Nezvažoval jste ucházet se o post
starosty?
Určitě ne. Mojí zájmovou oblastí je
sport a tělovýchova. Jsem činovníkem
místní TJ Sokol, mimo jiné trénuji žáky
ve fotbale. Myslím si, že na tomto poli
mohu být obci prospěšnější.
V čem spočívá Vaše práce pro obec?
Účastním se pracovních jednání
a zasedání a přináším většinou svůj
„poradní“ hlas.
Specifickou oblast, ve které bych v zastupitelstvu pomáhal, nemám – tedy
kromě věcí, které se týkají tělovýchovy
a sportu, jak jsem již zmínil.

Nevadí Vám, že pracujete pro obec
bez nároku na odměnu – zadarmo?
Podle mého názoru je to „obecní
služba“, takové jakoby poslání ve prospěch obce. A za něco takového
očekávat peníze by mi připadalo divné.
Co se Vám jeví na práci v obecním
zastupitelstvu nejtěžší?
Toto nemohu posuzovat. Nepracuji
v zastupitelstvu tak dlouho a v takové
míře, abych to mohl posuzovat.
Samozřejmě mne velmi těší, když se
něco podaří. Vím, kolik to dá úsilí, než
jsou výsledky naší práce vidět, ale
většinou to pak stojí za to – například
jsem hodně hrdý na naši zrekonstruovanou školu.
Neměl jste někdy chuť s prací v zastupitelstvu „praštit“?
Takhle bych to určitě neřekl, ale je
pravda, že někdy je poněkud únavné,
když se jako bumerang jednou za čas
vracejí některé neřešitelné problémy.
Lépe řečeno – v tu chvíli neřešitelné.
Většinou je to o rozpočtu, o malých
penězích.
Ale věřím, že bude lépe a na každý
takový problém se dostane.
Jak Vás v práci pro obec podporuje
Vaše rodina?
Toleruje jak čas věnovaný obci, tak
Sokolu. Snažím se jim to v rámci
možností vynahrazovat.
Máte nějakého koníčka či koníčky?
Co Vás baví dělat ve volném čase?
Určitě sport, k tomu jsem měl vždy
nejblíže. Fotbal, hokej, cyklistika –
a to myslím aktivně, mnoho lidí dnes
„sportuje“ jen u televize. A občas zajdu
na pivo – jako každý normální chlap.
Budete chtít při příštích volbách opět
kandidovat? Pokud ano, za jakých
podmínek?
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Upřímně – rád bych věnoval maximum
energie Sokolu, takže nebude-li mne
dál třeba, nekandidoval bych. Pokud
ale potřebný budu, „ve štychu“ je
nenechám.
Kdybyste potkal zlatou rybku
a ta Vám mohla splnit jedno přání –
jaké by bylo?
Když pominu zdraví, pak musím říct,
že asi nic nepotřebuji, tedy nic pro
sebe. Nějak jsem si vzpomněl na jeden
Wolkerův verš: „Kdybych měl milion,
co bych si s ním počal, Lidských slzí,
lidských běd vysušil bych močál.“
Přál bych všem osobní spokojenost.
Děkuji za rozhovor.

HM

Fakturace vodného a stočného
V průběhu června byly provedeny
odečty vodoměrů, v současné době
by již občané měli dostat vyúčtování
vodného. Zároveň s vodným se však
platí i stočné (odkanalizovaná voda).
Povinností občana je zaplatit jej do
konce srpna (a února).
Platit stočné je možné hotově
v pokladně OÚ Holubice nebo bankovním převodem na č. ú. 9924111/0100,
VS = č.p. domu, do zprávy pro
příjemce je možné uvést podrobnosti.
Bližší informace získáte od července
u p. Vymerové.
Prázdninový provoz linky 316
Stejně jako minulý rok, tak i letos,
bude o hlavních letních školních
prázdninách omezen provoz linek
Pražské integrované dopravy. Jedná
se převážně o prodloužení intervalů ve špičkách pracovních dnů,
popřípadě o zrušení školních spojů.
Provoz 316 se však oproti minulým
letním prázdninám takřka nemění,
četnost spojů zůstává (jako každý
rok) většinou stejná.
Upravený jízdní řád bude včas
zveřejněn. Podrobnosti na webových
stránkách Ropidu.
Pozvánka
Zveme Vás na prezentační akci spotřebičů do domácnosti. Akce se bude
konat 29. 6. 2011 (středa) od 10:00
hod. na OÚ (zasedací místnost).
Účastníci obdrží dárky (vakuově
balený salám a šampaňské).
Těšíme se na Vaši návštěvu!
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Školní kolo atletického trojboje
Tradičně ke konci školního roku
proběhlo v Tursku školní kolo atletického trojboje. Zúčastnili se všichni žáci
naší školy. Žáci rozděleni do kategorií podle věku soutěžili v disciplínách:
sprint na 50 m, skok do dálky a hod
kriketovým míčkem.
V každé disciplíně byli tři nejlepší žáci
oceněni diplomy a ti budou reprezentovat naši školu na okresním kole
v Průhonicích. Jsou to: Petra Šináglová,
Zuzana Kačeríková, Zuzana Lánská,
Martina Hladíková, Filip Tarant, Adam
Valtr, Tomáš Partík a Šimon Krejčí.
Držme jim palce!
p. uč. Lenka Voříšková

Místní zvyky a tradice

Ze školních lavic
obdržely upomínkové předměty.
A tak nejen pestrý program, ale i hezké
počasí nám připravilo příjemně prožitý
den.
p. uč. Jana Martínková

Partnerská škola v Bavorsku

V úterý 10. 5. jsme s nejlepšími fotbalisty 1. - 3. třídy vyrazili do Rudné u Prahy,
kde se konalo okresní kolo fotbalové
soutěže škol. Naši školu nereprezentovali jenom kluci, ale též výborné
fotbalistky !!!
S přípravou, tréninkem a doprovodem
nám velmi pomohli manželé Lánští.
Díky nim jsme statečně bojovali a dobře
si zahráli.
Umístili jsme se na IV. místě.

Naše škola navázala kontakt s bavorskou školou v Unnersdorfu a Hochstadtu. Obě školy jsou také pro mladší
školní děti a zmíněné obce se nacházejí
nedaleko Bamberga v Horních Frankách
při řece (tam jen říčce) Main.
S řediteli škol jsme se seznámili
na jedné z akcí organizace českoněmecké spolupráce Tandem a naše
návštěva 19. - 21. 5. ve zmíněných
obcích byl již druhý kontakt.
Naším společným cílem je uspořádat
v příštím školním roce společnou školu
v přírodě v bavorském Weissenstadtu
v pohoří Fichtelberg, který je kousek
za našimi hranicemi. Během setkání
jsme poznali učitele a žáky těchto škol
a přijetí bylo velmi přátelské.

p. řed. Vít Šolle

p. řed. Vít Šolle

McDonald´s Cup 2011

V úterý 17. 5. nás navštívili žáci základní školy z Prahy 6, Norbertova
spolu se svojí třídní učitelkou, paní
Timkovou. Naši školu si vybrali mimo
jiné také proto, že zde někteří "studovali"
od 1. do 5. třídy.
Připravili našim dětem hru v přírodě
obsahující témata zaměřená na vlastivědu a přírodopis. Naše děti byly rozděleny do trojic a procházely postupně
všechna stanoviště, kde na ně čekaly otázky.
Na závěr byly výsledky vyhodnoceny
a odměnou každému byl diplom. Všichni
zúčastnění byli spokojeni a slíbili jsme
si, že budeme ve spolupráci i nadále
pokračovat.
p. uč. Zlata Jungová

Zdravotní soutěž Helpík
Ve čtvrtek 5. května se naše škola
zúčastnila středočeského kola zdravotní soutěže. Podle výsledku školního
kola byly vybrány dvě hlídky. Ze třetího
ročníku Anička Hroníková a Kristýnka Svojtková, z pátého ročníku Nikola
Juklíčková a Petra Šináglová.
Soutěž probíhala v Praze (Obora
Hvězda), kde bylo připraveno pět
stanovišť se zraněnými k ošetření.
Hlídky startovaly v šestiminutovém
intervalu, takže bylo dost času zúčastnit se doprovodného programu.
Zhlédli jsme ukázku výcviku psů, práci
policejní hlídky na koních, prohlédli
jsme si vozidla hasičů a záchranářů.
V neposlední řadě byla ještě možnost
provést resuscitaci pod odborným
dohledem zdravotníků.
Na stanovišti Policie ČR děti vyplňovaly několik obrázkových testů a křížovek
s dopravní tematikou, včetně poznávání značek. Za každý vyplněný kvíz

Bavorská škola
Cvičení první pomoci ve zdravotní soutěži Helpík

Ze školních lavic
Krajem našich předků aneb
Objevujeme pámátné stavby středních Čech
Základní škola vyhlašuje u příležitosti rekonstrukce zvonu holubické
rotundy soutěž pro rodiče s dětmi.
Navštivte všechny zde vyjmenované
rotundy, alespoň jeden rodič s alespoň
jedním dítětem, a zašlete nám svoji
fotku s rotundou jako důkaz vaší
návštěvy. A to na e-mailovou adresu
školy zs.tursko@seznam.cz. Uveďte
na sebe kontakt. To vše nejpozději
v den svátku Svatého Václava 28.
9. 2011. Máme pro vás připravenou hodnotnou odměnu v podobě
rodinné společenské hry. Těšíme se
na vaši účast.
Budeme putovat po nejkrásnějších
a nejdůležitějších místech naší
historie od mýtického, bájného
Vyšehradu, sídla kněžny Libuše,
k první raně křesťanské stavbě
historicky
prvního
doloženého
knížete Bořivoje - Levému Hradci
s Kostelem sv. Klimenta, potom
do nedaleké Budče ke Kostelu
sv. Petra s kruhovým půdorysem, dále
přes románskou Rotundu Sv. Máří
Magdaleny v kraji Přední Kopaniny,
k holubické Rotundě sv. Panny Marie
z doby správy Holubic benediktinkami
a
naše
putování
skončí
na
úpatí
středohoří Rotundou sv. Jiří na hoře Říp.
Další
podrobnosti
najdete
na webových stránkách školy:
www.zstursko.cz.
Zpracovala:
Mgr. Lenka Voříšková,
Daniela Vokounová
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Čarodějnický rej v MŠ
Holubice
Jak už u nás v MŠ bývá krásným zvykem
s dětmi prožívat svátek čarodějnic, tak
i letos jsme pro ně připravily program
plný čarování, soutěží, her i jiných
zábav, které k tomuto svátku patří.
Ráno děti přicházely v převlecích za čarodějnice, čaroděje i kouzelníky a i paní
učitelky je vítaly převlečeny za čarodějnice. Už od pondělí jsme se všichni
na tento den pilně připravovali, povídali
si o tradicích, učili se básně i písně
a malovali k tématu.
V oddělení našich nejstarších dětí
(Štěňátek) v tento den otevřela „čarodějnická škola“. Vaření lektvarů, stavba
čarodějnického ohniště, ale i všem
známý tzv. „čarodějnický taneční rej.“
I u nejmladších dětí (Rybiček a Motýlků)
proběhla přehlídka masek, skoky
přes oheň, zpěv čarodějnické hymny

Společné foto třídy Motýlků

- „čaroděj“, kouzlení (skákající rozinky)
i barevné kouzlení (mléko a barvy),
vaření kouzelnických lektvarů, míchání
barev do vody, čarodějnická diskotéka,
závodilo se ve hře „poražení čarodějnického vrchu“ (pyramida tvořená
z kbelíků), hod na začarovaný kruh (hod
drátěnky na obruč), příprava a stavba
ohniště pro čarodějnice a čaroděje.
Po dopolední zábavě v MŠ jsme se
s dětmi vydaly na společné čarodějnické
putování Holubím hájem, potkávali jsme i spoustu obdivovatelů, rodiče
s dětmi za námi přicházeli a náš průvod
si fotili a natáčeli. Všem to moc slušelo
a měli jsme co dělat, abychom své
klobouky udržely na hlavách, protože
foukal celkem silný vítr.
Děti si tento den náramně užily.
Společně se budeme těšit na příští
ročník čarodějnického rejdění.
Učitelky MŠ

Fotka při průvodu po obci – Motýlci a Štěňátka

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

Pozvánka
Žáci a učitelé Základní školy Tursko a Holubice
si Vás dovolují pozvat
na výstavu výtvarných prací,
která se koná od 9. 6. do 31. 8.
v prostorách Obecního úřadu Holubice.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Nová kronikářka

Obec Holubice-Kozinec našla svou
novou kronikářku, stala se jí Andrea
Jůnová, kterou znáte také jako
redaktorku Našich novin…

Těší mě, že se budu na něčem tak
unikátním podílet i já…		
AJ

Proč jsi reagovala na výzvu „Hledá
se nový kronikář“?
Od základní školy se věnuji kaligrafii
(umění krasopisu), od útlého dětství
ráda kreslím, studovala jsem český
jazyk, toto vše by měl podle mého
názoru kronikář umět.

Obec Holubice-Kozinec děkuje panu
Miroslavu Sedlářovi za čas a úsilí,
které věnoval psaní kroniky v letech
1998 - 2010.

Uplatnila jsi své výtvarné nadání již
dříve?
Od 4. do 9. třídy na ZŠ jsem byla
zapojená do hnutí Na vlastních nohou
(neboli Stonožka), byl to projekt Běly
Gran Jensen, Češky žijící v Norsku,
jehož hlavní myšlenkou bylo to, že
zdravé děti žijící v civilizovaném
světě pomáhaly svým nemocným či
jinak strádajícím vrstevníkům po celé
zeměkouli. Konkrétně to probíhalo tak,
že jsem během 6 let na ZŠ nakreslila
přibližně 1200 vánočních přání, která
se prodávala prostřednictvím organizátorů hnutí zahraničním firmám za cca
200,- Kč/ks, výtěžek z prodeje se použil
na pomoc válkou postiženým dětem,
stavbu nemocnic a škol,…
Už jako dítě jsem byla ráda, že svým
koníčkem mohu pomoci. Díky této
aktivitě jsem si již v dětství potřásla
rukou s panem prezidentem Havlem,
moderátorem každoročních vánočních
setkání - Markem Ebenem, zástupci
armády ČR, kteří se Stonožkou
spolupracovali – panem Jaroslavem
Tvrdíkem, armádním generálem Ing.
Pavlem Štefkou a dalšími zajímavými
lidmi.
Jinak jsem fungovala jako třídní „nástěnkář“, kreslila tabla a trička spolužákům,
dostávala jsem dost památníčků, kreslila
přátelům monogramy pro různé účely.
Co nového přineseš holubické kronice?
Chtěla bych ji pojmout více výtvarně než
moji předchůdci, např. nadpisy událostí
budou psány ozdobně s ornamenty.
Těšíš se na svůj nový úkol?
Je to pro mě čest a budu se snažit
pokračovat v tak památné knize, jak
nejlépe dovedu…
Myslíš si, že má psaní kroniky v dnešní době ještě smysl?
Podle mě má, je to stejné jako dopis či
pohled psaný vlastní rukou proti strohé
neosobní SMS, kniha typické vůně
s krásnou vazbou a ilustracemi proti
chladnému textu v počítači. Z ručně
psané kroniky dýchá odkaz předků,
člověk má pocit, že drží něco vzácného,
jedinečného.

Poděkování

Holubická kronika z roku 1882
Ukázky Andreiny práce
Příprava na psaní kroniky

Kronika v Našich novinách
Od září se v Našich novinách můžete
těšit na novou rubriku vycházející
ze zdejší kroniky, postupně vám
odkryjeme nejzajímavější historické
události a zajímavosti zachycené
zdejšími pamětníky.

Kulturní dění v obci
Dětský den na Kozinci
4. 6. 2011 se na louce pod hasičskou
zbrojnicí konal tradiční Dětský den.
Počasí akci velmi přálo, účast dětí
s rodiči byla hojná. Kolem deváté
hodiny se dítka zaregistrovala, aby
dostala
seznam
disciplín,
které
je třeba absolvovat pro získání odměny.
Celkem bylo pro děti připraveno 10
stanovišť, kde nadšeně plnily různé
úkoly (např. opičí dráha, skákání
v pytlích, hod míčkem, stříkání
hasičskou hadicí na maketu hořícího
domu).
Poté se malí soutěžící občerstvili
pitíčkem a buchtou, aby načerpali síly
na další aktivity (malování na tabuli,
skákání v nafukovacím hradu, běhání
pod osvěžujícími kapkami z hasičských
stříkaček a prohlížení policejních,
záchranářských a hasičských vozidel).
Odpoledne následovala ukázka zásahu
záchranných složek – od vyproštění zaklíněné osoby z auta po uhašení
hořícího vraku. Děti odcházely plné
nových zážitků, radovaly se z dárkové
tašky, která v sobě ukrývala tričko,
bublifuk, sladkosti, pastelky a další
drobné dárky.

Kavárnička dříve narozených
Ve čtvrtek 26. května odpoledne se
ve slavnostně vyzdobené společenské místnosti OÚ Holubice uskutečnila
poslední Kavárnička dříve narozených
před prázdninovou přestávkou. Seniorky
mezi sebou přivítaly Ing. Danu Pospíšilovou, několikanásobnou mistryni světa,
Evropy a Československa v těsnopise,
psaní na stroji a stenotypistice. Nejprve
nám vyprávěla o svých začátcích. Jak
se jejího talentu na střední ekonomické škole všimla její profesorka, kde
se v té době ještě vyučoval těsnopis,
a jak ji nadchla pro tento obor. Říká,
že za dosaženými úspěchy bylo sice
odříkání a hodiny trénování, ale že jí to
ani moc nevadilo, neboť vidina, že se
za socializmu může podívat do světa,
byla pro ni silnou motivací. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou
a nadále se věnovala stenografování.
Tato její jedinečná kvalifikace ji zařadila
u nás v Česku na nejvyšší úroveň mezi
9 komorních stenografů, kteří pracují
v Poslanecké sněmovně. Dozvěděly jsme se, jak je zde práce náročná.
Stenografové nejenže musí pozorně
sledovat a zaznamenat vystoupení jednotlivých diskutujících, ale také
zaznamenat dění ve sněmovně.
Dojde-li na odbornou diskuzi - např.
z oboru lékařství, musí i tato vystoupení
být
přesně
zaznamenána,
při přepisu ještě konzultována s korektorkou, rovněž porovnána se zvu-
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Děkujeme SDH Kozinec za skvělou
organizaci a krásně strávený den,
pestrý pro děti i rodiče. Již teď se
těšíme na příští rok!		
				
AJ
Voda z hasičských stříkaček přišla vhod
I dvouleté děti nadšeně plnily úkoly…

kovým záznamem, který je současně
také pořizován. Dozvěděly jsme se ještě
mnoho dalších informací, které tuto
zajímavou, ale také fyzicky a duševně
náročnou práci doprovázejí. Seniorky
vyprávění evidentně zaujalo, však také
měly celou řadu dotazů nejen k práci,
ale i k dění a chodu sněmovny.
Očekávaná ukázka psaní jenom potvrdila, že Ing. Pospíšilová je mistryní svého
oboru. Pro ilustraci jak vypadá těsnopisný zápis, přinesla takto zapsaný text
české hymny. Velkým překvapením
pro všechny přítomné bylo, když nám
Ing. Pospíšilová oznámila, že pro nás
má dárek, že nám zařídila prohlídku
parlamentu s průvodcem, která se musí
jinak mnoho týdnů dopředu objednat

Slalom na motorce pro nejmenší…

a průběhu příjemně prožitého odpoledne se opět podílel osvědčený kolektiv
našich seniorek, asistentka starostky,
ale také naše paní starostka.
Vám všem, přátelé, patří dík za spolupráci.
Za klub seniorů:
Eva Šárová

Ukázka těsnopisného zápisu
Ing. Dana Pospíšilová
Diskuse s p. Pospíšilovou o stenotypistice

(pro velký zájem). Také nám předala
propagační materiály představující
sněmovnu parlamentu, které si můžete
prohlédnout v naší knihovně.
S naším milým hostem - Ing. Pospíšilovou - jsme se rozloučily s poděkováním a kytičkou. Na přípravě

Kulturní dění v obci

Pozvánky – pořadatel Sokol Holubice
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25. 6. 2011 - Staročeská pouť

27. 8. 2011 - TYP

• kapela Veselka Ladislava
Kubeše
• od15:00 hod.
• vstup 100,- Kč (na dechovku)
• letní parket Holubice
• kolotoče, houpačky, hudba
a zábava

• rocková zábava - 20:00 hod.
• letní parket

10. 9. 2011 - Posvícenská
		
zábava

2. 7. 2011 - TYP

• kapela v jednání
• kulturní dům Holubice

• 20:00 hod.
• rocková taneční zábava
známé skupiny TYP
• letní parket Holubice

13. - 14. 8. 2011 - Turnaj
k 80letému výročí Sokola
Holubice

5. 7. 2011 - Dětský sportovní den
• 13:00 hod.
• hosté: Inka Rybářová, Metal Kidz
• den plný sportovních soutěží pro děti
• vstup - dospělí – 50,- Kč
• fotbalový stadion

• (utkají se Otvovice, Velké Přílepy,
Dolany)
• zábava (kapela A-KLUB)
• fotbalový stadion

6. 8. 2011 - Koncert skupiny
Katapult
• letní parket
• začátek 20:00 hod.
• vstup: 250,- Kč

Víkend na hradě Okoři
Sbor dobrovolných hasičů Kozinec pořádá ve dnech 22. – 24. 7. 2011 pro děti a rodiče,
kteří neodjíždí na prázdniny k moři, pravý tábornický víkend na hradě Okoři.
•
•
•
•
•
•
•

začínáme v pátek 22. 7. 2011 v 17:00 hod. u hasičské zbrojnice na Kozinci
na Okoř se jako správní trempové přesuneme pěšky a pro trempíky, kteří cestu pěšky nezvládnou,
bude zajištěn autobus
na Okoři budeme spát ve stanech
na celý víkend je připraven zábavný program v trempském stylu se soutěžemi a návštěvou hradu
strava pro děti i rodiče je zajištěna
návrat domů bude v neděli 24. 7. 2011 v odpoledních hodinách (v případě špatného počasí je zajištěn odvoz všech
zúčastněných zpátky na Kozinec kdykoli během víkendu). Rovněž není podmínkou setrvat na Okoři celý víkend.
v ceně 320,- Kč za dítě a 430,- Kč za dospělého je zajištěna strava (včetně pití) na celý víkend a vstupné na hrad

Závazné přihlášky posílejte minimálně 5 dní před akcí na e-mailovou
adresu: hasici-kozinec@post.cz.
V případě dotazů nás kontaktujte
na tel. 603 474 131 nebo prostřednictvím e-mailu.
Ivana Vocílková, SDH Kozinec

Stavební informace z obce
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Příběh zvonu Sv. Václava
a Sv. Mikuláše v Holubicích
V sobotu dne 4. 6. byla oficiálně zahájena výstava dětských děl
s prohlídkou jednoho opraveného
zvonu.
Výstava potrvá každou sobotu od 10:00
do 16:00 hod. do 25. 6. 2011. Dovolte
mi touto cestou poděkovat slečně
Mgr. Vokounové (vedoucí výtvarného kroužku pro děti), která výstavu
na tak vzácném mystickém místě připravila a po celou první sobotu dohlížela.
Žádáme ještě jednou tímto obyvatele obce o spolupráci při dnech
otevřených dveří (bližší informace
na tel. 739 001 845).
Hledáme dobrovolníka, který bude
ve dnech 18. 6. a 25. 6. na výstavu
dohlížet.
Těšíme se na vás
ZŠ Tursko, Obecní úřad Holubice
Výstava spolu s prohlídkou zvonu přilákala návštěvníky

Informace starostky o průběhu
stavebních prací
Vážení spoluobčané,
jak jste jistě zaregistrovali, stavební
práce jsou v plném proudu, chceme vás
touto cestou informovat o průběhu prací
i o jejich schváleném harmonogramu.
Realizace bezbariérových chodníků
na Kozinci se blíží do finále a v tomto
týdnu budeme žádat o kolaudační
řízení.
Stavba přinášela značné komplikace,
ale společními silami se dílo podařilo
dokončit. Ještě jednou se omlouváme
za ztíženou dopravní situaci v obci a za
zvýšenou hlučnost během realizace.
Další stavbou, která je v plném
proudu, je rekonstrukce autobusové
točny. V současné době se dokončuje
1. etapa, která by měla být dokončena
do čtrnácti dnů. Znamená to, že prostor
za budovou Obecního úřadu v Holubicích bude zprovozněn a začne
se realizovat 2. etapa prostory před
OÚ, která bude dokončena do konce
července. Opět se omlouváme za dočasnou komplikovanou situaci v okolí
OÚ, zároveň upozorňujeme na zvýšený pohyb stavební mechanizace
a nabádáme k větší opatrnosti.
V případě dotazů ohledně stavby
můžete
kontaktovat
stavebního
dozora obce - Ing. Josefa Kuchaře
(315 786 333).			
EJ

Realizace chodníků se blíží do finále

Rekonstrukce autobusové točny
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Tipy na výlety / Spolky v obci

Tipy na výlet
Slunečných dnů je čím dál více, a tak
přicházíme s dalšími osvědčenými
tipy na víkendové výlety pro vás…
Máchovo jezero
76 km, 1 hodina cesty
Máchovo jezero je největším rybníkem
v severních Čechách, zaujímá plochu
284 ha.
Auto necháme na velkém neplaceném
parkovišti v Doksech, po prohlídce
městečka, které skýtá množství restaurací vybízejících k občerstvení, vyrazíme
směrem k jezeru, cestou narazíme na
lanové centrum, které má zavěšené
prolézačky mezi stromy několik metrů
nad zemí.
Výlet kolem jezera se dá pojmout jako
pěší nebo cyklistický, za nejhezčí místo
procházky okolo jezera považuji okolí
Jarmiliny skály ve Starých Splavech,
tam vede těsně nad vodou kamenitá
cesta lemovaná svítilnami (rovněž
z kamene), místo má neopakovatelnou atmosféru. Okolo skály se jde
na pláž (v létě se platí vstup, je lepší
spojit s koupáním). Některá placená
místa se dají obejít. Mimo sezónu se
vstup neplatí, procházky i projížďky
jsou lepší, není tam přelidněno, kolem
jezera se nachází jemný bílý písek,
nezapomeňte vzít dětem kyblík, lopatku
a bábovičky, tak velké přírodní pískoviště se často nevidí.
U jezera je možnost zapůjčení šlapadel,
lodiček, děti se zde mohou vyřádit
na neotřelých dřevěných prolézačkách.
Po jezeře se můžete projet i lodí, má
pravidelné jízdy.
Z pláže ve Starých Splavech je nádherný
výhled na Bezděz, na hrad se dá dojít
Máchovou cestou (je to cca 6 km) nebo
dojet autem přímo do obce Bezděz
a pak už jen vystoupat na vrchol.
Pohled na Máchovo jezero

Říp (459 mnm)
30 km, 30 min. cesty
K hoře Říp, která tvoří výraznou
dominantu Polabské nížiny, se vztahuje
pověst o příchodu praotce Čecha, je
tak od nepaměti jedním ze základních
symbolů českého národa.
Autem dojedeme do obce Krabčice,
turistická značka vede též ze Ctiněvsi.
Parkovat se dá přímo pod Řípem
(parkovné 50,- Kč/den), dále už jen
pěšky. Jedná se o strmější výstup
po kamenité cestě, pokud byste chtěli
vzít kočárek – tak jedině terénní. Již
dvouleté dítě zvládne výstup po svých.
Nahoře se nachází kaple zasvěcená sv.
Jiří. Je to románská rotunda s polokruhovou apsidou a válcovou západní
věží. Po výstupu je možné občerstvit
se v kiosku. Na vrcholu se nachází 2
vyhlídky, které skýtají úžasný výhled do
okolí.
Podrobnější informace najdete na:
www.hrady-zamky.cz/rotunda-rip
AJ

TUCHOMĚŘICE - 16. 4. 2011, 10:15
hod.
• dorost Tuchoměřice - Holubice
1:2
• Branky: 2x Soukup
ŘEVNICE - 17. 4. 2011, 10:00 hod.
• žáci Řevnice - Holubice 2:4
• Branky: 4x Gabzdyl
ZBUZANY - 16. 4. 2011, 17:00 hod.
• Zbuzany - Holubice 6:0
HOLUBICE - 23. 4. 2011, 10:15 hod.
• dorost Holubice - Hostivice 2:0
• Branky: Soukup, Vaigl
HOLUBICE - 23. 4. 2011, 17:00 hod.
• A tým – Dobříč 5:2
• Branky: Židoň, Prilepski, 3x Valtr
LIBČICE - 30. 4. 2011, 10:15 hod
• Libčice – dorost 5:0
• Branky: Gabzdyl
HOLUBICE - 1. 5. 2011, 10:00 hod.
• žáci Holubice - žáci Tuchoměřice
5:0
• Branky: 3x Soukup, 2x Gabzdyl
HOLUBICE - 7. 5. 2011, 10:15 hod.
• Holubice – Roztoky 2:3
• Branky: Tůma, Soukup
HOLUBICE - 7. 5. 2011, 17:00 hod.
• Holubice – Kosoř 4:3
• Branky: 4x Valtr
Jakub Dvořák

Říp - kaple sv. Jiří

Hledáme fotbalisty
TJ Sokol Holubice přijme do svých
řad malé i větší začínající fotbalisty:
žáčci (5 – 15 let),
dorostenci (15 – 18 let).
Zájemci
mohou
kontaktovat
Sokol Holubice na adrese: sokol.
holubice@email.cz nebo přímo pana
Mareše na tel. 777 977 271.

Komerční inzerce
v Roztokách u Prahy
Lidická 2240 (naproti Tescu)

Průběžný ZÁPIS do 15.6.
na jazykové kurzy, tábory a do
Školky Lexik na letní provoz a na
školní rok 2011/12.

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

Intenzivní jazykové kurzy
www.lexik.cz

Prázdninové vzdělávání příměstské tábory pro děti, intenzivní jazykové kurzy, školka.
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Pro děti 6 - 10 a 10 - 14 let zaměřené na zábavné procvičování angličtiny, na počítače, výtvarné
techniky a nácvik praktických dovedností (první pomoc, kriz. situace, konv. v angl.). Svačiny, teplý
oběd a pitný režim zajistíme.

www.lexik.cz

Týdenní vzdělávací tábory

Cestujeme s angličtinou, španělštinou, němčinou - vše, co potřebujete
vědět na cesty.
Konverzační kurz, Business English,
Angličtina pro mírně pokročilé,
Němčina pro „náctileté“, Rozjezd
před školou – němčina, čeština a
matematika. Kurzy jsou týdenní.
A další jazyky na přání...

Řádková inzerce

Služby - poptávka

Služby - nabídka

Využijte možnosti řádkové inzerce
v Našich novinách, pro obyvatele
s trvalým pobytem
v Holubicích nebo
Kozinci
zdarma,
pro ostatní zpoplatněno
50,Kč/
inzerát
(placeno
v hotovosti na OÚ).
Stručný popis nabízené nebo
poptávané věci/služby posílejte
na e-mail: redakce@holubicekozinec.cz.

Najde se šikovná paní na výpomoc
v domácnosti – pravidelný běžný
úklid 1x týdně cca 3 hodiny. Cena dle
dohody. Kontaktujte mne prosím na
tel.: 777 259 752. Děkuji.

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.

Plošná inzerce
Na základě písemné žádosti zaslané
na e-mail redakce zašleme podrobnější prezentaci možností inzerce viz
ceník níže.
E-mail.:
redakce@holubicekozinec.cz,
Tel.: 777 259 752 - Věra Urbanová

Hledám spolehlivou aktivní paní
(nejlépe v důchodu),
která
by se postarala o mého 20
měsíčního syna –
od
října
do
prosince, 6 hodin
denně.
Na odměně se
určitě dohodneme.
V případě zájmu mne kontaktujte na
e-mail: marika@ozon.sk,
tel. 773 127 456.

Ceník plošné inzerce
(bez DPH)

1/1(celostrana)/ 1/2 (polovina strany)/
1 měsíc
1 měsíc

Barevně - poslední strana

3.000,- Kč

1.500,- Kč

Barevně - předposlední strana

2.000,- Kč

1.000,- Kč

Kvalitní
poradenství
a
služby
v
oblasti
výpočetní
techniky.
V případě zájmu mne kontaktujte na:
jan.motycak@gmail.com,
tel.: 776 734 045.
Ostatní
Hledáme hodné lidi, kteří by se nám
postarali o kocoura Mura během
naší dovolené (cca 2 týdny začátkem
července), je vykastrovaný, bydlí
s námi v bytě, povahově velmi hodný.
Za odměnu, popřípadě jiná dohoda.
Tel.: 773 127 456,
e-mail: marika@ozon.sk.
Předem děkujeme.

V Úněticích po 60 letech opět vaříme pivo

Znovuzrození Únětického pivovaru
Slavnostní naražení prvních sudů Únětického piva
Sobota 11. 6. od 11 hodin v pivovaru
Jídlo, hudba, zábava, prohlídky pivovaru
Více na: www.unetickypivovar.cz
Dej Bůh štěstí.
194x128_Hol_Koz_barva_press.indd 1
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Byt v Holubicích 4+KK, (102 m2 plus terasa 8 m2), OV
3 500 000,00
CZK Za unemovitost
Cena:
informace
makléře

Tretiník Filip
RE/MAX Diamond

Za Poříčskou branou 334/4,
180 00 Praha 8

Tel. na makléře: +420 608055943
Tel. do kanceláře: +420 222 312 651
Email: filip.tretinik@re-max.cz
http://www.iremax.cz/re-max-diamond

Nabízíme k prodeji prostorný byt 4+KK v novostavbě (2007). V bytě je obývací
pokoj s kuch. koutem (26,3 m2), tři pokoje (18,3 m2, 19,7 m2, 13,5 m2),
koupelna (7,4 m2), samostatné WC (1,5 m2) a vstupní hala. K bytu patří terasa
s orientací na východ (8,3 m2). Byt se nachází ve 2. patře v domě bez výtahu. V
kuchyni je linka IKEA a spotřebiče Whirlpool, na podlaze španělská dlažba a
plovoucí podlahy Quick Step. V ložnici je také plovoucí podlaha Quick Step. V
koupelně a hale je dlažba, v ostatních pokojích lamino. V bytě jsou plastová
okna a střešní okna ze dřeva. Ohřev vody a topení zajišťujě kombinovaný
elektrokotel zn. PROTHERM. Dům se nachází v nové zástavbě s dokončenými
komunikacemi a veřejným osvětlením. Nová školka je 5 min. pěšky. Autobus
ROPID jezdí do Prahy v intervalu 10 min.

Ref. číslo nabídky: 96-607

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. 8. 2011. ● Další číslo vychází: 1. týden
v září. ● Tel.: 315 786 086, e-mail: redakce@holubicekozinec.cz, www.holubicekozinec.cz.

