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Šerpovaní předškoláci v mateřské školce
Setkání s oblíbeným klaunem v mateřské školce

Rozloučení s předškoláky MŠ Holubice
Dne 16. 6. 2011 se na zahradě Mateřské školy Holubice konala již třetím rokem Zahradní slavnost,
kde jedním z hlavních bodů programu bylo rozloučení s předškoláky, kteří po letních prázdninách
nastupují do základní školy.
V letošním roce byla pro rodiče na zahradě nově připravena aukce výtvarných děl předškolních dětí.
Zde, v malé aukční síni, si rodiče mohli alespoň symbolicky vydražit výtvarné dílo svého malého
umělce pro vzpomínku na léta prožitá v naší mateřské škole. Výnosem z prodeje byl posílen rozpočet
fondu kultury, který tvoří svými ročními příspěvky rodiče dětí, a využívá se k úhradě veškerých
kulturních akcí dětí mateřské školy.
...pokračování na straně 6
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Zastupitelstvo obce

Blahopřejeme jubilantům

Omezení dodávky vody

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 27. 9. od 18:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ.
Kontakty:
- tel.: 315 786 086, 605 149 280
- sekretariat@holubicekozinec.cz
- www.holubicekozinec.cz
Knihovna
Otevírací doba od 1. 9. 2011:
pondělí:		
14:00 - 18:00
čtvrtek:		
15:00 - 17:00
Máme spoustu krásných a zajímavých knih z kladenské knihovny,
koncem září bude další zásilka
novinek.

V červnu oslavili své narozeniny:
Helebrantová Zdeňka, 81 let
Hladíková Jaroslava, 75 let
Krejžíková Růžena, 85 let
Kyncl Jaroslav, 82 let
Matoušková Marta, 75 let
Mrázek Jan, 75 let
Nováková Danuše, 60 let

Oznamujeme Vám, že z důvodu
provádění
plánovaných
oprav,
udržovacích a revizních prací bude
přerušena dodávka pitné vody.
Kdy: 14. 9. 2011
Od:
8:30 - 12:00
Kde: Holubice
Více informací obdržíte na zákaznické lince SV, a.s., tel.: 840 121 121.
Společnost Středočeské vodárny,
a.s. se Vám omlouvá za způsobené
potíže a děkuje za trpělivost.

V červenci oslavili své
narozeniny:
Palas Ladislav, 70 let
Pospíšil Jindřich, 86 let
Valter Vladislav, 70 let
Volf Zdeněk, 75 let
V srpnu oslavili své narozeniny:
Čermáková Miloslava, 60 let
Doubková Erika, 60 let
Elicar Miloslav, 70 let
Helebrant Bedřich, 85 let
Kortusová Helena, 91 let
Procházková Marie, 87 let
Tyle Jiří, 70 let

Česká pošta - Tursko
Změna otevírací doby po dobu
dovolené a to od 13. 9. - 30. 9. 2011.
V případě potřeby možno volat
poštu Hostivice, tel.: 220 980 797 p. Čermáková

Vandalismus na hřbitově
Vážení spoluobčané,
neúcta k hodnotám, drzost a arogance,
které se stále častěji objevují v naší
společnosti, se bohužel nevyhnula ani
naší obci.
V poslední době na našem hřbitově
dochází ke krádežím svíček a svícnů,
hřbitovních lampiček a upomínkových
předmětů. Výjimkou není bohužel ani
poškození mramorových desek jednotlivých hrobů. Také zde byl zaznamenán
zvýšený pohyb dětí, které tato pietní
místa využívají ke svým hrám.

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

9:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
9:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
9:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
9:00 - 11:00, ZAVŘENO
9:00 - 11:00, 13:00 - 15:00

Žádáme touto cestou všechny rodiče,
aby objasnili svým ratolestem význam
těchto míst, která rozhodně nejsou
místem pro hraní a nenechávali zde své
děti bez dozoru pohybovat. Apelujeme zároveň na vás, občany naší obce,
abyste se v případě, že budete svědky
jakéhokoliv jednání, které narušuje
místa posledního odpočinku našich
nejbližších, obrátili na OÚ Holubice.
Je důležité, aby všichni ti, kteří se
nechovají důstojně na těchto pietních
místech, nezůstali bez povšimnutí
a trestu. 			
AP
Vstupní brána na hřbitov

Nepořádek u kontejneru
To, že než se odveze tříděný odpad
pohozený okolo kontejnerů vypadá
nedůstojně, jsme si už zvykli. Bohužel
je to problematika snad každé obce
či města v den před vyvezením, ale
tomu, co jsem spatřila u kontejneru
na nově vybudovaném místě před
OÚ, jsem nemohla uvěřit a o to více
jsem byla překvapená, že kontejnery byly prázdné. Prosím, ať se
nad sebou zamyslí ten, kdo to má
na svědomí, myslím tím konkrétně vysypané polystyrenové kuličky
okolo kontejneru na plast (viz fotodokumentace). Rozhodně není snadné
tento odpad odstranit ze spár nově
vybudované zámkové dlažby.
Než se autobusová točna (včetně
zastávky a tohoto přístavku ušitého
na míru přesně pro tyto účely) začala
budovat, probíhalo velmi složité
a náročné jednání s investory a s dotčenými orgány, abychom mohli projekt
vůbec začít realizovat, výsledkem
je nehorázný nepořádek.
Je mi to moc líto a jenom doufám,
že se takové překvapení už nebude
opakovat. 			
EJ
Nepořádek u kontejnerů před OÚ

Rozhovor měsíce / Informace z obce
nit a jak vzkvétá k obecnímu prospěchu
(také díky paní Bittnerové), mne velmi
těší.
Napadlo Vás někdy, že byste dělala
starostku?
Ani náhodou! Jak už jsem říkala, Eva
(starostka Ježková) je moje dlouholetá kamarádka a vím, že obec v ní má
velikou devizu.

Paní Pilecká se synem

Rozhovor se zastupitelkou
obce, paní Pileckou
Dnes vám přinášíme rozhovor
s jednou z dam, které jsou součástí
obecního zastupitelstva, s holubickou rodačkou - paní Markétou
Pileckou.
Obligátní otázka na úvod - jak jste
s prací pro obec začínala?
Před zhruba šesti lety jsme v obci koupili
parcelu a chtěli začít stavět.
V tu dobu zde byla ohledně stavebních
záležitostí poněkud rozjitřená situace,
do které jsme se tenkrát vlastně díky
osobnímu zájmu víceméně „namočili“.
Protože jsem vždy byla akční osoba,
brzy mne to vše začalo zajímat nejen
v tom osobním, ale v obecním měřítku.
Když pak v roce 2006 měly být volby,
oslovila mne moje dlouholetá kamarádka, paní starostka Eva Ježková, jestli
bych se nechtěla zapojit do práce
pro obec, příliš jsem neváhala. Sice
jsem tenkrát měla malé (roční) dítě, ale
díky podpoře rodiny a hlavně manžela
jsem mohla docházet na pravidelné úterní schůze a pracovní jednání
a začít tak v rámci svých možností obci
pomáhat.
Která oblast obecního dění je Vám
nejbližší?
V mém případě jde asi nejvíce o pomoc
s přípravou různých kulturních akcí
a dalších akcí pro veřejnost. Aktuálně
například budeme připravovat již
tradiční a oblíbený zářijový Pohádkový
les pro děti i rodiče.
Když se ohlédnete, která z akcí,
na nichž jste se organizačně podílela, Vás nejvíce potěšila?
Byla jsem u znovuzrození naší obecní
knihovny – to, že se ji podařilo zprovoz-

Jaké je Vaše povolání?
Původním vzděláním jsem chemik –
laborant. Po první mateřské (staršímu
synovi je 19 let) jsem ale začala podnikat
a oboru jsem se vzdálila.
Dlouhé roky jsem provozovala obchod
s domácími potřebami a později
s kojeneckým textilem. Bohužel levný
dovoz z východu a velká konkurence mému podnikání nepřály, takže
jsem nedávno s podnikáním skončila
a začala pracovat na poloviční úvazek
jako poštovní doručovatelka v regionu
Středokluky a okolí.
Musím říct, že po letech podnikatelských stresů, je moje stávající profese
příjemnou změnou a téměř relaxem.
Díky pracovní době budu mít i čas se
dostatečně věnovat mladšímu synovi,
který nyní jde do 1. třídy. Není to asi
práce, které by se člověk mohl věnovat
celý život (zvlášť pokud by měl živit
rodinu), ale momentálně jsem v ní
skutečně spokojená.
Co se Vám jeví na práci v obecním
zastupitelstvu nejtěžší?
Myslím si, že to nejtěžší je takový ten
„lidský faktor“. Negativní reakce lidí
na něco, za čím stojí spousta práce
někoho druhého. Taková ta ne právě
objektivní kritika, kterou provozují chlapi
v hospodě u piva a ženské u dětského
hřiště. Když Vám někdo něco vytkne
do očí, je to něco jiného, ale když někde
sedíte jakoby anonymně a posloucháte,
co je všechno špatně a jak jste neschopní, to zamrzí…
Co Vám naopak dělá největší radost?
Jako poštovní doručovatelka mohu
poměrně zblízka sledovat, jak jsou
na tom jiné Holubicím podobné obce
co do rozvoje a obecního dění. Musím
říct, že ve srovnání s tím, co vidím jinde,
jsem na naši obec hodně hrdá - za to,
co všechno už v ní funguje, co všechno
za poslední roky obec dokázala.
Na jaké obecní akce se ještě letos těšíte?
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Určitě na již zmíněný zářijový Pohádkový les a pak by bylo fajn, kdyby
letos vyšla Drakiáda. Už jsme ji párkrát
organizovali, ale vždycky jsme měli
nějak smůlu na počasí.
Máte nějakého koníčka či koníčky?
Co Vás baví dělat ve volném čase?
Tak toho je docela hodně – zahrádka,
muzika (poslech – třeba rock), sbírám
cukříky, baví mne ruční práce jako
vyšívání, pletení, šití.
Mezi mé oblíbené činnosti patří určitě
vymýšlení a výroba maškarních kostýmů
- nejen pro sebe, ale i pro kamarádky
a kamarády. Kdo byl letos na Šibřinkách, asi nepřehlédl naše želvy Ninja,
které jsme vytvářely a prezentovaly
s kamarádkou Romanou.
Budete chtít při příštích volbách opět
kandidovat?
Už asi ani ne. Předpokládám, že se
objeví noví akční lidé, kteří budou chtít
obci pomáhat. Mne to bavilo a baví
tak říkajíc na úrovni malé obce, ale jak to
tak vypadá, budou Holubice co do velikosti obce a počtu obyvatel za pár let
možná už trochu někde jinde.
V každém případě se určitě budu dál
ráda aktivně podílet na dění v obci – ať
už v zastupitelstvu nebo mimo něj.
A poslední otázka – naše oblíbená
„zlatá rybka“. Co byste si od ní přála?
Jsem nenáročný člověk. Kromě zdraví
pro všechny kolem bych si snad ani nic
jiného nepřála…
Děkuji Vám za rozhovor.

HM

Kalendář Prahy-západ na rok
2012
Od 1. 10. 2011 budou v prodeji
kalendáře na rok 2012, v nichž
najdete fotky vesnic Prahy-západ
(včetně Holubic).
Kalendáře můžete zakoupit na OÚ
Holubice nebo v holubické prodejně
smíšeného zboží (u p. Helebrantové). Cena 1 kalendáře je 55,- Kč.
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Starostka obce Holubice vyhlašuje výběrové řízení na místo
pracovník OÚ Holubice – údržbář, pracovník ve venkovních
prostorách
Místo výkonu práce:
Termín nástupu:
Pracovní náplň:
			
Požadavky: 		
			

OÚ Holubice, Holubice 175
1. 11. 2011 nebo dohodou
údržba budov, venkovních prostor v obci (sečení
trávy, zimní úklid), opravy a úpravy dle požadavků
pracovní nasazení, pracovat v týmu, manuální 		
zručnost, fyzická zdatnost

Další předpoklady pro vznik pracovního poměru :
• státní občanství ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR
• dosažení věku 18 let
• způsobilost k právním úkonům
• trestní bezúhonnost
Náležitosti přihlášky:
• název výběrového řízení; jméno, příjmení, titul; datum a místo narození
• státní příslušnost; místo trvalého pobytu uchazeče
• číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního občana)
• datum a podpis uchazeče
• prohlášení o souhlasu s využitím osobních údajů výhradně pro potřeby výběrového řízení
K přihlášce je nutné připojit doklady:
• životopis a výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
Přihlášku s požadovanými doklady doručte poštou nebo osobně nejpozději do 30.09.2011 na adresu: OÚ Holubice
				
Výběrové řízení - pracovník OÚ Holubice
				
Holubice 175, 252 65 Tursko
Bližší informace poskytne:
Eva Ježková
				
tel. : 739 001 845
				
e-mail : eva.jezkova@holubicekozinec.cz
Přihlášku zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není
Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů
o obsazované místo.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho
průběhu.

Stočné – proč je dobré jej
uhradit včas?
Vyzýváme
občany,
kteří ještě neuhradili
poplatek
za
odvádění
odpadních
vod – stočné za první
pololetí 2011, aby jej uhradili nejpozději
do konce tohoto září.
Bankovní spojení pro platbu najdete
na webových stránkách, VS je vždy
č. p. domu, cenu stočného se dozvíte
v kanceláři OÚ Holubice nebo si ji
můžete vypočítat sami.
Pro občany, kteří odebírají vodu pouze
z vodovodu, je výpočet stočného
následující: spotřeba vody v m3 (dle

vyúčtování) x 22,- Kč. Pro občany,
kteří odebírají vodu ze studny (nebo
ze studny a zároveň z vodovodu),
je výpočet následující: osoby trvale
hlášené x 46 m3 (norma dle vyhlášky,
nebo jiná hodnota dle počtu výtoků,
WC atd.) x 22,- Kč / (děleno) 2 (výpočet
uvede stočné za jedno pololetí roku!).
Stočné se zpravidla platí dvakrát do
roka, v závislosti na odečtu vodoměru
nebo dohodě s OÚ Holubice může být
i jedenkrát do roka.
Po zkušenost z předešlých let, budou
od roku 2012 vystavovány faktury
na majitele nemovitosti nebo dle
uzavření smlouvy, které následně budou rozesílány na adresu majitele nebo
na adresu uvedenou ve smlouvě. Poté

Návštěva z Francie
Na jaře tohoto roku jsme informovali o rozvíjející se spolupráci mezi
obcemi Tursko a Holubice-Kozinec
a francouzských obcí Amponville,
Burcy, Fromont, Guercheville a Rumont.
Starostové našich obcí se v rámci
programu Evropa pro občany dohodli
s prezidentem Sdružení Gatinskočeské spolupráce, které zahrnuje
zmíněné francouzské obce na další
akci, kterou bude v říjnu letošního
roku návštěva francouzských přátel
v Holubicích a Tursku.
V pátek 28. 9. 2011 přijede autobusem 48 francouzských přátel na návštěvu k nám, do ČR. Sobota bude
věnována prohlídce Holubic a Turska
a večer se bude konat společenský
večer v Green Clubu v Tursku, kde
starostové našich i francouzských obcí
podepíší dohodu o spolupráci.
V neděli pojedou Francouzi na prohlídku Prahy a v pondělí brzo ráno se
vracejí zpět do Francie.
Vzhledem k tomu, že přátelé z Francie
budou ubytováni v rodinách, žádáme
všechny, kdo by mohli ubytování
poskytnout, aby se přihlásili na OÚ
paní Vymerové (telefon 315 786 086).
Občané, u kterých budou Francouzi
ubytovaní, jsou pozváni na společenský večer do Green Clubu.
Pokud se na jaře příštího roku podaří
získat dotaci z programu Evropa
pro občany, uskuteční se reciproční
návštěva občanů Holubic a Turska
ve Francii. Na tuto návštěvu by jeli ti
obyvatelé, kteří v říjnu budou mít doma
ubytované Francouze.
EJ
už je na uvážení majitele, zda stočné
uhradí hotově v kanceláři OÚ Holubice
či bankovním převodem.
Závěrem upozorňuji, že pokud stočné
nebude uhrazeno, majitel obdrží
platební výměr na dlužnou částku,
na základě tohoto platebního výměru
může být zahájeno řízení, které v nejhorším případě končí exekucí, což
patrně nikdo z nás nechce.
Proto je lepší stočné uhradit co
nejdříve, pakliže jste momentálně v platební neschopnosti, je důležité OÚ
Holubice informovat o této skutečnosti
a dohodnout např. splátkový kalendář
nebo jinou variantu jak nebýt dlužníkem a zároveň se vyhnout případným
problémům.			
EJ

Podzimní úklid
Humanitární sbírka oblečení
Občanské sdružení Diakonie Broumov (www.diakoniebroumov.org) je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje
společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování
i pracovní příležitost. Sdružení ve spolupráci s obcí vyhlašuje humanitární sbírku.
Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel: 224 316 800, 224 317 203.
Kdy:		
8. 10. 2011, od 9:00 hod. do 11:00 hod.
Kde:		
nákladová rampa obecního úřadu
Co přijímáme: letní a zimní oblečení - dámské, pánské, dětské lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky, domácí potřeby (nádobí bílé
i černé – jen funkční), skleničky, peří, péřové a vatované přikrývky,
polštáře a deky
Co nepřijímáme: obnošené boty, kožichy, oděvy z umělých vláken,
kabáty, ledníčky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola a dětské kočárky
Věci prosím přineste zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem.

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Kdy:
Kde:

8.10. 2011, od 10:30 hod. do 12:30 hod.
Kozinec, před hospodou, od 10:30 hod. do 11:25 hod.
Holubice, před autobus. zastávkou, od 11:30 hod. do 12:30 hod.
Co přijímáme: zářivky a výbojky, autobaterie a monočlánky, vyjeté oleje a použité
olejové filtry včetně obalů, použité fritovací oleje, barvy a laky včetně obalů,
kyseliny, rozpouštědla, čističe a další domácí chemii, nádobky od sprejů, staré
a nepotřebné léky, TV, lednice
Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat zdarma tyto výše
uvedené nebezpečné odpady, povinností občana je odevzdat odpad osobně
obsluze sběrny a neponechávat odpad volně u sběrného místa.

Svoz velkoobjemového odpadu

5
Novinky v oblasti čištění
a prohlídek komínů
Od ledna r. 2011 platí Nařízení vlády
č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární
bezpečnosti při provozu komínů,
kouřovodů a spotřebičů paliv.
Tato nová vyhláška udává pro majitele nemovitostí povinnost kontroly
a čištění komínů.
V této souvislosti je vhodné objasnit
některé nejasnosti v základních
pojmech.
ČIŠTĚNÍ – v případě komínu, do kterého jsou zapojeny spotřebiče na tuhá nebo kapalná paliva
s výkonem do 50 kW, si může
majitel čištění provádět sám.
Dle nařízení vlády musí být prováděno 3x ročně.
V případě plynných paliv budou
provozovatelé povinni čistit nebo
kontrolovat spalinové cesty pouze
jednou ročně bez ohledu na výkon
připojeného spotřebiče. Komíny se
zapojenými spotřebiči s výkonem
do 50 kW, které nejsou opatřeny
komínovou vložkou, a které bylo
třeba podle staré vyhlášky kontrolovat šestkrát ročně, nová vyhláška
neřeší.

Kdy: 					
8. 10. – 10. 10. 2011
Kontajnery budou přistaveny:		
Holubice u rybníka (2 kontajnery)
					
Kozinec u pohostinství (1 kontajner)
					
Holubí háj - u eurocesty (1 kontajner)
Co do svozu nepatří:			
zemina, stavební sutě, nebezp. odpady
Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat zdarma velkoobjemový odpad do přistavených kontejnerů.

Sběr bioodpadu
Obec ve spolupráci s firmou REGIOS a.s. nabízí sběr bioodpadu přímo
z domácností. Svoz 1x za 14 dní v období od 1. 4. do 30. 11. z nádoby, kterou
budete mít přímo doma. V případě zájmu kontaktujte OU Holubice. Nádoba je
zapůjčena po dobu svozu. Svozový den bude upřesněn před počátkem svozu
na webových stránkách obce.
Cena: 147,- Kč vč. DPH za měsíční svoz nádoby o objemu 240 litrů
116,- Kč vč. DPH za měsíční svoz nádoby o objemu 120 litrů
Co do sběru patří: zbytky ovoce, zeleniny, slupky, skořápky od vajíček a ořechů,
čaj, káva, rostlinný odpad ze zahrady (listí, tráva, plevel, větve), výkaly drobných
domácích zvířat
Co do sběru nepatří: maso, kosti, uhynulá zvířata, olej z potravin, tekuté a silně
mastné potraviny, obaly od potravin – sklo, plast, kov

Zpětný odběr elektrozařízení
Nevíte, kam umístit nepotřebnou žehličku, mobil, DVD, video a jiné drobné
vybavení, které už dosloužilo? Řešením pro Vás je umístit drobnou elektroniku
do šedého boxu, který je připraven právě pro tyto případy v budově OÚ Holubice.

KONTROLA KOMÍNU - musí vždy
provádět osoba odborně způsobilá,
tzn. kominík s průkazem odbornosti,
který vydá o kontrole komínu revizní
zprávu v souladu s novou vyhláškou.
Tato kontrola se provádí 1x ročně.
Všichni zájemci o kontrolu komínu, popřípadě o jeho vyčištění,
se mohou obrátit do 30. 9. 2011
na kancelář OÚ Holubice.
Cena za vyčištění, revizní zprávu,
dopravu + DPH činí 500,- Kč.
AP
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Ze školních lavic

... pokračováni ze strany 1

NOC V MŠ

Rodiče (ve spolupráci s paní kuchařkami naší školky) se pak postarali
o bohaté a velice chutné občerstvení.
S našimi předškoláčky, kterých bylo
letos celkem 22, se již tradičně přišla
rozloučit paní starostka Eva Ježková,
která jménem OÚ Holubice děti ošerpovala, předala dětem (společně s třídní
učitelkou Jarmilou Dalíkovou a ředitelkou Helenou Váňovou) drobné dárky
a upomínkové listy.
Celou slavností nás v letošním ročníku
provedla bohatým hudebním programem Inka Rybářová. Pro děti byla
připravena pestrá nabídka soutěží, her
a zábavy, to vše za doprovodu živého
zpěvu a tance.
Počasí nám v tento, alespoň pro předškoláčky a jejich rodiče, slavný den
přálo a já vám za celý kolektiv, který je
v současnosti již komletní, přeji v novém
školním roce mnoho úspěchů, trpělivosti a zdaru!
Helena Váňová, ředitelka MŠ

V naší mateřské škole se již stalo tradicí
vždy na konci školního roku se důstojně
rozloučit s předškoláky. Jinak tomu
nebylo ani letos.
Na „Zahradní slavnosti“ je ošerpovala paní starostka i paní učitelky,
Inka Rybářová s Dendym Rybkou
je pasovali na školáky. Všichni si to
moc užili a počasí nám přálo, což se
nedá říci o dni, kdy jsme se rozhodli
s předškoláky přespat v naší MŠ
a poznat její noční život.
Při příchodu dětí v 19:00 hodin sice
pršelo, ale to nás neodradilo, abychom
si nechali ujít ukázku krásných motorek
značky „HARLEY“, jejichž posádky nás
přijely navštívit a ukázat nám své nablýskané miláčky. Ani tatínkové neodolali
a vyfotili se s dětmi na těchto úžasných
strojích. Poté následovaly hry v MŠ,
buřtíky samozřejmě byly – i když
ne na ohýnku (o to více dětem chutnaly).
Po večeři jsme si odestlali, vybalili
spacáky a sledovali pohádku na dobrou
noc, ze které nás vytrhla zvláštní
návštěva v podobě „ Bílé paní“. Přišla
se podívat na hrdiny, kteří dokázali, že
už opravdu patří mezi velké školáky
a nebojí se usnout bez maminky.
Po tomto zážitku si děti vylosovaly
z
neprůhledného
kouzelného
pytle plyšáka na spaní, kterého nám
přivezli naši „motorkáři“, a zalezli jsme
do spacáků. Spalo se nám krásně, kolem
půl šesté už někteří jedinci procitali,
následovala bohatá snídaně, o kterou
se postarali rodiče, kteří nám upekli
bábovky, bublaninu, koblížky, mufiny
a jiné dobrůtky. Dětem náramně
chutnalo.
Nakonec
byli
všichni
za odvahu oceněni perníkovou medailí.
Přejeme jim na cestu do základní školy
mnoho úspěchů a věřte, že to pro nás
není lehké loučení.
J. Dalíková

Vernisáž výstavy výtvarných
prací
Ve čtvrtek 9. června se opět uskutečnila
vernisáž výstavy výtvarných prací žáků
základní školy. Představili své výtvarné
práce, které vznikly během školního
roku.
Pro pozvané rodiče bylo připraveno
pěvecké, hudební a recitační vystoupení žáků školy a občerstvení pro příjemné rozloučení se před prázdninami. Slavnostně jsme se také rozloučili
se svými „páťáky“, kteří přechází na II.
stupeň.
Mgr. Vít Šolle, ředitel školy

Soutěž s panem Popelou
Celý loňský školní rok jsme tradičně
sbírali papír a soutěžili „s panem
Popelou“. A byli jsme opět velmi
ÚSPĚŠNÍ. V regionu střední Čechy se
zapojilo 54 škol. V hodnocení podle
množství papíru v přepočtu na jednoho
žáka jsme se umístili na 3. místě.
V hodnocení podle celkového množství
odevzdaného papíru jsme na pěkném
9. místě.
Děkujeme všem, kteří jste nám pomohli.
I letos nás můžete podpořit zaběhnutým způsobem, že starý papír budete
stále vozit na rampu u Obecního úřadu
v Holubicích.
Mgr. Vít Šolle, ředitel školy

S předškoláky se za obecní úřad již
tradičně loučila paní starostka Ježková

Škola v přírodě v Ujčově
(20. 6. - 24. 6. 2011)
„Už v sedm hodin ráno jsme se sešli
v Praze na nádraží a netrpělivě čekali, až
přijede náš rychlík. Poslední zamávání,
poslední pusa a ahoj. Vyrážíme
k našemu cíli. Po dlouhé cestě vlakem
a autobusem jsme dojeli až k penzionu
Zubr v Ujčově.
Hned po příjezdu nás čekal oběd,
vybalování a vycházka do okolí. Trvala
asi tři hodiny (po červené turistické
značce). Hned za chatou jsme viděli,
jak se balí seno a čistírnu odpadních
vod. Na hladině plaval leknín. Šli jsme
prudkým kopcem do lesa, až jsme
dorazili do Štěpánova nad Svratkou.
Tam jsme se podívali do kostela svatého
Petra a Pavla. Na zpáteční cestě jsme
poznávali přírodniny, které rostly kolem
řeky Svratky. Po návratu nás čekaly
špagety a společenské hry. Aby se nám
lépe usínalo, poslechli jsme si četbu
od pana ředitele.“
Tak vypadal první den naší letní školy
v přírodě z pera Nikoly Vuklíčkové.
Tentokrát jsme vyrazili až na Moravu.
I další dny byl program pestrý. Navštívili
jsme hrad Pernštejn, hráli vlastivědné a
přírodovědné hry v přírodě, měli diskotéku a sportovní odpoledne, na kole jsme
absolvovali jízdu zručnosti, kutili jsme,
hráli „ujčovský golf“, ale snad nejvíce
jsme si užili bazén v areálu našeho
penzionu.
Mgr. Vít Šolle, ředitel školy

Školáci v přírodě

Kulturní dění v obci
Sportovní den v Holubicích
Dne 5. července 2011 ožilo holubické fotbalové hřiště Sportovním dnem
pro děti. Po 13. hodině se sešli malí
i velcí účastníci dětské akce v areálu
TJ Sokol Holubice a nedočkavě vyhlíželi hlavní protagonisty svátečního
odpoledne.
Jako první se ujal slova na pódiu pan
Mareš (předseda TJ Sokol Holubice)
a seznámil děti i rodiče s kompletním programem úterního odpoledne.
Všímavějším dítkům neuniklo, že
v blízkosti letního parketu stálo barevné
auto oblíbené dvojice – Inky Rybářové
a Dendyho Rybičky, kteří okolo 14. hodiny odstartovali zábavu pro děti.
Děvčátka i chlapci tancovali a zpívali
v rytmu veselých písniček, nadšeně plnili
Inčiny úkoly. Občas se museli zapojit
i rodiče, které nenechalo vystupující
duo v nečinnosti.
Po vystoupení následovaly soutěžní
disciplíny pro děti, dítka nadšeně plnila
nejrůznější úkoly (rybolov, zatloukání
hřebíků, skákání v pytli, házení míčky,
jízdu na kole, běh po lese). Dětské
výkony byly odměněny dárkovými
taškami, každý dětský účastník navíc
dostal nanuk, limonádu a opečený
párek.
Poslední
neodolatelnou
disciplínou se stalo sbírání bonbónů
na fotbalovém hřišti. Odpoledne se
chýlilo ke konci. Po vyhlášení vítězů
orientačního běhu lesem završilo
Sportovní den vystoupení úžické
kapely Metal Kidz. Děkujeme TJ
Sokolu Holubice, OÚ Holubice a všem
sponzorům za krásné odpoledne plné
nezapomenutelných zážitků!
AJ
Skákání v pytlích patřilo mezi oblíbené
disciplíny
Vystoupení úžické skupiny Metal kidz

Vystoupenín Inky Rybářové a Dendyho Rybičky si nenechalo ujít žádné dítko

Děti se vyřádily při různých sportovních disciplínách
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Kulturní dění v obci
Letní olympiáda pro děti
Dne 27. 8. 2011 se na Kozinci konala
Letní olympiáda pro děti, byla zahájena
zapálením olympijského ohně.
Děti soutěžily v 6 disciplínách (hod
oštěpem, překážkový běh, střelba, hod
do dálky, hod na koš, skok do dálky). Po
splnění úkolů na malé sportovce čekal
opečený párek a pitíčko.
Po celý čas soutěžení se z reproduktorů linula dětmi oblíbená hudba
(např. Maxim Turbulenc), v mezičase děti měly možnost vylézt na střechu hasičského auta a ovládat vodní
dělo. Nechybělo ani vyhlášení vítězů,
nejšikovnější „olympionici“ převzali své
medaile na stupních vítězů.
Děkujeme SDH Kozinec za další krásný
den pro děti! 			
AJ
S nejmenšími dětmi sportovali i
jejich rodiče
Hod oštěpem patřil k těm nejobtížnějším disciplínám
Ani chladné počasí nezkazilo dětem
radost z olympijských her
Některá děvčata podala při střelbě
pozoruhodné výkony

Nábor do TJ Sokol Holubice
Dne 13. 9. 2011 v 16:30 hod. bude na hřišti v Holubicích probíhat nábor nových
členů do TJ Sokol Holubice. Bližší informace p. František Mareš, mob.777977271.
Všichni zájemci jsou srdečně vítáni.
Společnost Provinium, prodejce kvalitních jakostních a přívlastkových
moravských vín, pořádá dne 17. 9. 2011 od 12:00 hod.:

1. Holubský vinařský košt
Akce se koná v prostorách OÚ Holubice – Kozinec
Co bude pro Vás připraveno:
•
•
•
•
•
•

Nabídka více jak 130 značek vín
Degustace více jak 30 druhů vín
ročníku 2009 – 2010
Čerstvý burčák ze Chateau Lednice!
Vinařská literatura
Občerstvení, nealko, káva
Neformální prostředí s venkovním
posezením u vína

Akce končí dle ohlasů návštěvníků (nejdříve ve 22:00 hodin).
Ochutnejte opravdovou a kvalitní Moravu!
Vstup volný.

Pozvánka na
Pohádkový les
Srdečně zveme všechny děti a jejich
rodiče na již tradiční podzimní akci Pohádkový les, která se bude konat
24. 9. 2011 od 13:00 hod. v lesíku
za fotbalovým hřištěm v Holubicích.
Při procházce lesem děti budou
potkávat pohádkové bytosti, které
jim budou dávat úkoly, v závěru cesty
budou dítka odměněna sladkým
překvapením.
Bližší informace najdete v průběhu
září na plakátech.
Těší se na vás pohádkové bytosti
z minulého roku

Kulturní dění v obci
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Staročeská pouť

Výstava v rotundě ukončena

Dne 25. 6. se z poklidného okolí holubického rybníka stalo velmi rušné místo,
konala se zde Staročeská pouť.
Každý návštěvník si tu přišel na své,
přijely rozličné stánky, nechyběly cukrovinky, samozřejmostí byly
dětské atrakce a nezapomnělo se ani
na dospělé – pro ně tu byla dechovka
Veselka Ladislava Kubeše, při níž si
střední a starší generace zazpívala
i zatančila.
Nově zrekonstruovaný kiosek u hřiště
byl hostům po celou dobu k dispozici
s nabídkou vychlazeného zlatavého
moku a vyhlášené holubické klobásy.
Děkujeme TJ Sokol za skvělou zábavu!
AJ

Mnozí z vás jistě zaznamenali, že
v naší holubické rotundě v měsíci červnu
probíhala výstava obrázků dětí ze ZŠ
a současně byl vystaven jeden ze dvou
restaurovaných zvonů. Dovolte mi touto
cestou poděkovat všem, kteří výstavu
organizačně zajišťovali, výstavu navštívili a přispěli finanční částkou na opravu
zvonů. Celkem se vybralo 4.830,- Kč.
Druhý zvon je stále v rukou zvonaře pana Petra Rudolfa Manouška a zvony
budou slavnostně zavěšeny zpět dne
8. 12. tohoto roku. Podrobné informace o konání této mimořádné události se
dočtete v následujících číslech Našich
novin.
Celková oprava obou zvonů je vyčíslena ve výši 244.600,- Kč. Obec získala
v tomto roce ze Středočeského kraje
dotaci z Fondu kultury a obnovy
památek ve výši 184.375,- Kč, dále
18.037,- Kč bylo vybráno z výstavy
roku 2009 a 4.000,- Kč bylo z prodeje
DVD z této výstavy.
EJ

I ti nejmenší si na pouti užili

Na pouti nechyběla ani mládež v krojích
Veselka Ladislava Kubeše zahrála na Staročeské pouti v Holubicích

Záznamy z knihy návštěv z výstavy,
konané v holubické rotundě
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Kulturní dění v obci

Katapult v Holubicích

„Typáci“ opět zabodovali

Akce roku je za námi. Koncert kapely
Katapult proběhl bez sebemenších
problémů a nepříjemností. Kapela
zahrála jak staré fláky, tak i nové songy
z alba Radosti života. Lidé neustále
odměňovali Říhovu partu potleskem
a plně si užívali tento nevšední kulturní
zážitek. Do areálu TJ Sokol Holubice
si našlo cestu přes 600 posluchačů.
Publikum, které si vynutilo i přídavek,
se následně dočkalo autogramiády.
Hlavní iniciátor této akce a velký
fanoušek kapely, předseda Sokola
František Mareš, by rád poděkoval
kapele a všem, co mu s realizací této
akce pomohli. Ať už se jedná o pomocníky, co pracovali v kiosku a starali
se o občerstvení, či o pokladní, kteří
vybírali vstupné, nebo o pořadatele,
jenž se staral o kapelu a organizaci
dopravy. Těmto všem patří velký dík.
Dále by chtěl pan předseda poděkovat
sponzorům, bez kterých by tato akce
nebyla. Je to pan Václav Veselý, Jan
a Pavel Millerovi a pan Karel Pálek.
Příští rok se můžete těšit na další
rockovou „nakládačku“. Do Holubic
přijede slavná kapela Harlej.
			
J. Dvořák

Rozpačitý začátek, na který si museli
návštěvníci koncertu počkat celých
45 min., byl doprovázen technickými problémy. „Již“ při třetí skladbě se
podařilo sladit videoprojekce s děním
na pódiu a zvuk pomalu přestával
připomínat hučící vlak v tunelu, který
jen tu a tam prořízla necitlivě přepálená kytarová sóla. To, že se „fronťák“
kapely snažil pobavit a burcoval
hloučky věrných ortodoxních příznivců
kapely na ploše a na tribunách, vyznělo
jako poněkud trapná snaha zachránit
podprůměrný dojem z koncertu.
Bohužel i takovéto recenze najdete
na stránkách odborných časopisů.
Mnohé zahraniční kapely se bohužel
často vinou techniky dostávají pod palbu
kritiky a kolikrát ne zcela po právu. Často
novináři mají možnost „mstít se“ tím, že
napíšou o jinak dobré akci hanlivá slova.
Nad tím vším mi vytanulo na mysli jedno
moudro. Tuším, že to řekl nejmenovaný
člen kapely Pražský výběr: „To, co dnes
hrají na pódiu špičky světové rock-popové scény, zahraje kdejaký nadšenec
v garáži na vesnici s prstem v nose.
Má jen tu smůlu, že ho nenajde agent,
který z něj udělá hvězdu“. Bratry Petra
a Tomáše Dvořáka (naštěstí pro nás
a možná bohužel pro ně) žádný agent
nenašel. Mladí kluci jistě snili o tom, že
půjdou ve stopách svých idolů a budou
plnit stadiony a zimáky. Jejich sousedé
z Úholiček asi velmi nelibě nesli jejich
první krůčky do světa „šoubyznysu“.
Tomu, že kapelu TYP nenašli agenti,
nezahubili sousedé a že potkali správné
lidi, můžeme vděčit za to, že se v sobotu
3. 9. 2011 sešli na parketu v Holubicích: Tomáš Dvořák (kytara, zpěv),
Petr Dvořák (bicí, zpěv), Hynek „Krtek“
Veselý (klávesy, kytara, zpěv), Karel

„Fronťák“ Tomáš skup. TYP burcuje fanoušky
Někteří TYPákům viditelně propadli ...

Ve víru tance se našel čas i pro pózování

Šloupa (basa) a Tomáš „Tonda“ Weber
(zvuk).
Kapela začala přesně ve 20:00 hod. První
písničkou zvedli ze židlí nejen nejmenší,
kteří vzpomínali na prázdniny, ale
i většinu těch, kteří se přišli pobavit.
Typáci nezklamali, naopak potvrdili,
že jsou schopni zahrát takřka cokoliv
ze širokého rockového, ale i popové
spektra. Zahráli většinu toho, co mají ve
svém vlastním repertoáru, ale i se svým
typickým -nebo lépe „typáckým“ stylem
i písničky od skupiny Kabát (Žízeň,
Pohoda, Burlaci na Volze) a mnohých
jiných interpretů.
Při písničce od skupiny Lucie, Černý
andělé, jsem si v duchu řekl, jaká je
škoda, že se parta muzikantů okolo
Davida Kollera odebrala do věčných
zkušeben, ale zároveň jsem měl radost,
že právě Typáci dokážou, nejen tuto
písničku, zahrát nejméně stejně dobře
jako původní interpreti. Kapela TYP
nejenže pobaví a vytvoří výbornou
atmosféru, ale zároveň se jedná
o muzikanty s velkým „M“, kteří
ve svém repertoáru nechávají žít hity
nejen kapel, které ještě stále hrají,
ale hlavně těch, které již z jakýchkoliv
důvodů již nejsou vidět a hlavně slyšet.
Volně přecházejí z rychlých skladeb,
kde je kladen důraz na sóla a pevný
rytmus, na poklidné rockové balady, kde
naopak vynikne muzikální řemeslnost
všech členů kapely.
Kdo navštíví nebo navštívil koncert
skupiny TYP, tak se dobře pobavil,
zatancoval a třeba si jen mohl představit, že se na pódiu za jeden večer
v Holubicích vystřídaly všechny důležité
skupiny naší scény, mnohdy i ty které již
nikdy neuvidíme.
Kluci Typáci, děkujeme a doufám, že se
s vámi zase brzo uvidíme v Holubicích!
                    Jakub Urban
„Žízeň! AJAJAJAJAJ“, zpívali fanoušci
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Zájmové aktivity v kulturním domě
Nabídka prostor k pronájmu

Mimísek

Kulturní dům v Holubicích je ideálním
místem pro pořádání různých aktivit,
kroužků, vystoupení a podobně.
V minulých měsících došlo v rámci
těchto prostor ke značné renovaci.
Je zde mj. nově vymalováno a zrenovována podlahová krytina.
V případě zájmu o pronájem se mohou
případní zájemci obrátit na kancelář
OÚ Holubice.
Cena za pronájem činí 500,- Kč
za den.

Podzim a s ním brzké stmívání a plískanice se blíží, a proto i letos budemožnost
přijít jednou týdně do KD Holubice
s dětmi do "Mimíska".
Jedná se spíše o volnou herničku
pro děti, které mají možnost poznat
své vrstevníky, vyřádit se, pohrát si
s kamarády, společně s maminkami
či jinými rodinnými příslušníky se naučit
říkanku, zazpívat si písničku a třeba
si i zatančit. Podle zájmu jsou možné
i jiné aktivity.
Letos se budeme scházet jednou týdně
v dopoledních hodinách, termín bude
upřesněn v říjnovém vydání, bude se
prozatím jednat o skupinku pro děti
kolem cca roku, roku a půl, dle zájmu
můžeme rozšířit. Více informací na emailu klubmimisek@holubicekozinec.
net nebo na tel.: 739 00 33 99 (Lucie
Benešová).
Na všechny se těší Mimísek
Lucie Benešová

Floorball - výzva
Všichni
nadšení
zájemci o floorball
se prosím přihlaste
do 30. 9. 2011 na
tel.: 606 729 834.
Luboš Růna

Zumba pro dospělé

Zumba pro děti

Zumba je fitness cvičení na originální latinsko-americkou hudbu.
Zumba je párty, je to zábava. Je
pro každého, kdo si ji chce užít.
Spálíte 500 – 1000 kalorií. Přijďte propotit tričko u taneční party.
S sebou vodu, tenisky a dobrou náladu.
Mám certifikát na Zumba Fitness
(pro dospělé) a také na Zumbatomic
(pro děti), viz. www.zumba.com.

Zumba je fitness cvičení na originální latinsko-americkou hudbu. Dětská
Zumba je tanec s příběhem.
Zveme Vás na informativní schůzku o
tom, co je to Zumba, jak probíhá hodina
pro děti – Zumbatomic. Hodiny mohou
být rozděleny pro menší a větší děti.
Zumba je pro holky i pro kluky. Dozvíte
se, kdy budou hodiny, kolik budou
stát, o možnosti slevy. Mám certifikát
na Zumba Fitness (pro dospělé) a
také na Zumbatomic (pro děti).

KDY:

od 15. 9. 2011 - 19:30 hod.
každý čtvrtek

KDY:

od 5. 10. 2011 - 17:00 hod.
každou středu

KDE:

Kulturní dům v Holubicích

KDE:

Kulturní dům v Holubicích

Těším se na Vás - Katka Sodomková, katerina.sodomkova@seznam.cz

Těším se na Vás - Katka Sodomková, katerina.sodomkova@seznam.cz

Podzimně-zimní bazárek
dětského oblečení a potřeb
pro děti
Blíží se pomalu podzim a s ním
i termín již tradičního podzimně-zimního
bazárku, proto neváhejte a přijďte prodat to, co už Vaše děti nepotřebují,
a doplnit jim šatník podzimními a zimními kousky. Bazárek se bude konat
1. 10. 2011 od 9:30 hod. do 16:30
hod. v KD Holubice, vybírat se bude
tamtéž, a to 30. 9. 2011 od 10:00 do
11:00 hod. a od 18:30 do 19:30 hod.
Kromě mimi a dětského oblečení
a obuvi, potřeb pro děti, hraček,
nespotřebovaných plen apod., můžete
přinést také těhotenské oblečení. Více
informací na www.holubicekozinec.
net (sekce Mimísek) nebo na e-mailu
klubmimisek@holubicekozinec.net.
Věci označte cenou a iniciálami
(samolepka, přišpendlený lístek) a
zároveň doneste seznam věcí vč.
ceny na formuláři, který bude od září
k dispozici na OÚ nebo ke stažení (po
přihlášení) na fóru obce www.holubicekozinec.net.
Lucie Benešová

ZUMBA + AEROBIC, aneb
DVA V JEDNOM
Zumba je inspirována latinsko-americkou hudbou, lekce zahrnuje tanec
a fitness zaměřený na kardio trénink
s rýsováním těla. Taneční pohyby
jsou složeny z lehkých kroků, které se
snadno učí.
ZUMBA je zábava, je to zamaskované
cvičení, účastníci se baví. Je to snadné
- je navržena pro každého. Je to účinné!
ZUMBA spojuje nesmírně energetickou
a motivující hudbu s unikátními pohyby
a kombinacemi, které umožní návštěvníkům ZUMBY vytancovat se ze svých
každodenních starostí.
ZUMBA nepůsobí jen na formování těla,
ale i na mysl. Je to euforizující cvičení,
které lidem zvedne náladu. Zumba
zlepšuje sebedůvěru, sebejistotu a dobrý pocit sama ze sebe.
KDY:

od 5. 9. 2011 - 18:30 hod.
každé pondělí

KDE:

Kulturní dům v Holubicích

Těší se na Vás
MUDr. Marie Červenková
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orientační doba
jízdy (min)

PID - 316 - jízdní řád
PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) - Městská doprava Praha
Dopravce: ČSAD MHD Kladno a.s.,Železničářů 885,272 80 Kladno, tel. 312825163
Informace o provozu PID na tel.: 296 19 18 17; na internetu : www.ropid.cz

Tarifní pásmo

PRACOVNÍ DEN (X)

Platí od: 1.9.2011
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4
4
5 05 25 45
5
30
6 00 15 25 35 45 55
6
7
7 05 15 30 50
00
8
8 10 30
9
9 20
00
10
10 20
20
11
11 20
20
12
12 20
20
13 05 35
13
20
14 05 25 45
14
20
15 05 20 35 50
15
20
Zastávky v tarifních pásmech 0 a B jsou na území hl.m. Prahy.
16 05 20 35 50
16
20
17 05 20 35 50
17
x - na znamení
20
18 05 25 45
18
20
19 05 25 45
19
30
20
20 05 50
21
21 25
30
22
22 20
23 40
23
40
0
0
PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA
(PID) - Městská doprava Praha
Dopravce: ČSAD MHD Kladno a.s.,Železničářů 885,272 80 Kladno, tel. 312825163
1
1
Informace o provozu PID na tel.: 296 19 18 17; na internetu : www.ropid.cz
Platí od: 1.9.2011
2
2
orientační doba
PRACOVNÍ DEN (X)
SOBOTA (6) a NEDĚLE (+)
Tarifní pásmo
jízdy (min)
3
3
4 15 40 Tarif PID:
4
•
2
HOLUBICE
45
Jízda s předem zakoupenou jízdenkou.
3
Holubice,Kozinec
2
5 05 20 Doplňkový
5
35 45 55prodej jízdenek bez přirážky u řidiče.
7
2
Tursko
hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.
6 05 15 Území
6
25 35 45 55
15
12
Velké
Přílepy
1
O svátcích jede jako v neděli (+).
Soft. CHAPS spol. s r.o. 7A
7 05 15 25 35 45 55
45
14 Velké Přílepy,Pražská
1
8
8 15 45
Vůl
16
Graf.: Statenice,Černý
T1105,T797 Chron.:
1 Zast.: 321/6 Šabl.: Šablona 15|10|TP1
17 x Statenice,Černý Vůl,hospoda
1
9
9 20
15
20 Horoměřice,V lipkách
1
10
10 20
30
22 Horoměřice
1
11
11 20
30
B
26 x Pučálka
12
12 20
30
28 Jenerálka
B
13 15 45
13
31 Horoměřická
B
30
36 DEJVICKÁ #
0
14 15 45
14
30
15 05 25 45
15
Zastávky v tarifních pásmech 0 a B jsou na území hl.m. Prahy.
30
16 00 15 30 45
16
30
x - na znamení
17 00 15 30 45
17
30
18 05 25 45
18
45
19 05 25
19
20
20 15
15
21
21 30
22
22
23 00
23
00
0
0
1
1
•
DEJVICKÁ #
Horoměřická
6
Jenerálka
9
11 x Pučálka
15 Horoměřice
17 Horoměřice,V lipkách
20 x Statenice,Černý Vůl,hospoda
21 Statenice,Černý Vůl
23 Velké Přílepy,Pražská
25 Velké Přílepy
30 Tursko
33 Holubice,Kozinec
34 Holubice,Kozinec,Habrová
36 HOLUBICE

0
B
B
B
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

47

3
6
4
2
1
1
1
1
2
3
4
4
4
3
3
2
1
1
1

316

48
2
5
6
6
2
1
1
1
1
2
2
3
4
4
3
2
1
1

1

13

Kronika vypráví / Spolky v obci
Kronika vypráví…
Počínaje tímto číslem Našich novin
vás budeme pravidelně seznamovat
s nejzajímavějšími pasážemi Pamětní knihy obce Holubic.
První starosta obce (pan Jan
Procházka) popsal v kronice velice
hezky historii českého národa
od dob Praotce Čecha do roku 1882
(vztaženou k tomuto kraji). Některá
leta popisovaná v kronice jsou dosti
obsáhlá, jiné roky jsou komentovány velice stroze.
A že kronika zažila i krušné časy,
dokládá
následující
autentický
zápis…
Protokol
„Tato zelená pamětní kniha, založena
roku 1882 p. Janem Procházkou
starostou obce Holubic, předána
dle záznamů ku dalšímu vedení
jako nástupci obec. starost. Ant.
Pokornému dne 1. března 1910 ku
dalšímu vedení. Nebyla předána,
ale roku 1919 nově nastupujícímu
obecnímu starostovi p. Ant. Ženíškovi a nejsouce vedena v inventáři
obce Holubic, až do roku 1935, byla
pro obecní zápis ztracena.

Turnaj k 80letému výročí TJ
Sokol Holubice
O víkendu 13. - 14. 8. proběhl turnaj
k oslavám 80letého výročí Sokola
v Holubicích. Turnaje se zúčastnily domácí Holubice, Velké Přílepy,
Otvovice a Dolany. V sobotu dopoledne
proběhla výroční schůze, kde se sešli
staří i mladí členové Sokola, odpoledne
začala utkání.
První zápas sehrálo mužstvo Otvovic

Na základě zákona o vedení pamětních
knih, pořízena byla r. 1922, Frant.
Chrdlou, t. č. starostou obce pamětní
kniha nová hnědá. Zápis v této nové
knize proveden byl v letech pozdějších
za úřadování Karla Šuldy obec. starosty.
Vedoucí zápisu obč. Ant. Ženíšek
a členy letopisecké komise obč. Miller
Josef Rolník č. p. 2, obč. Karel Šulda
Domkář a Ant. Kinský Dělník zapisovatel. Tato letopisecká komise po svém
ustanovení pátraje v záznamech, při
místní škole se nalézajících, nalezla
zápis v obecní pamětní knize z roku
1882, kterou založil bývalý starosta
obce Procházka Jan.
Ihned požádali jsme p. Ant. Pokorného,
zda-li se tato kniha u něho dosud nalézá.
Na kladnou odpověď omlouvaje svůj čin
popřevratovou rozháraností a možnou
ztrátou této knihy, bylo nám sděleno,
že po doplnění záznamů obci knihu
odevzdá. Vyžádali jsme si ji k prohlédnutí a shledali jsme, že zápis z doby
světové války, byl rozepsán, předali
jsme jí p. Ant. Pokornému, ku dalšímu
doplnění, což se stalo a dne 28. března
1935 se zápisem až z roku 1919 strana
knihy 145 jsme ji obdrželi. Sledujíce zápisy shledali jsme je neúplné
a po jejím mnohaletém zahájení teprve

dodatečně vepsané, což zjištěno
na straně 128, z roku 1913, kde napsáno o padlých z války světové.
Zápisy v této knize, až do strany 145,
nebyly dle zákona předloženy kontrole
veřejnosti a byly založeny nedostatky, jest nutno upraviti, dle pravdy
a zákona. Navazujíce na slovo
zakladatele této knihy strana 1 a do
ní zapsati mám, chceme tuto knihu
podříditi duchu zákona a nařízení
o pamětních knihách ze dne
9. července roku 1921. Žádáme i od
našich nástupců by v záznamech
každé pozoruhodnosti pouze dle
pravdy zapsány byly. Přebíraje tuto
pamětní knihu obce Holubic z roku
1882 z rukou p. Antonína Pokorného
dne 28. dubna roku 1935.
Slibujeme, že dle zákona a nařízení
vydaných vládou republiky československé ze dne 9. 7. 1921, vždy zápisy
své vésti zde budeme.“
Antonín Ženíšek, vedoucí zápisu
Antonín Kinský, zapisovatel
Karel Šulda, starosta

proti Dolanům. Dolany smetly svého
soupeře 7:2 a postoupily do nedělního finále. Ve druhém utkání se utkaly
Holubice s Přílepy. Domácí si výhru
pohlídali a jasně nasázeli hostům 10
branek. Stav po 90 minutách byl 10:4.
V utkání se pětkrát trefil Jiří Valtr,
kterému stačilo pět branek - společně
s Janem Vondrou (Dolany) - na první
místo v počtu vstřelených branek na
turnaji. Nedělní program byl o třetí místo
- Otvovice s V. Přílepy a finále Holubice

proti Dolanům.
Otvovice si třetí „flek“ pohlídaly a vyhrály
8:3. Ve finále nastoupily nejlepší celky
turnaje a od začátku se nastavilo velké
tempo. Do vedení šli první domácí.
Utkání pokazily nepokoje na konci první
poloviny, kdy byli po potyčce vyloučeni
Jiří Valtr a jeden z hráčů hostů. Holubice
však dokázaly vstřelit druhý gól i bez
svého kanonýra. Jakub Židoň skvěle
uvolnil Jana Soukupa a ten ve svých
14ti letech rozhodl utkání. Dolany poté
už jen snížily na 2:1 z přímého kopu,
na víc se však nezmohly.
J. Dvořák

V říjnovém čísle Našich novin si
prostřednictvím kroniky povyprávíme o nějaké zajímavé události
z časů dávno minulých…
AJ

Členové TJ Sokol Holubice

Výjezd hasičů
Dne 29. 7. ve 2:00 hod. ráno byla
JSDH Kozinec povolána krajským
operačním střediskem HZS k požáru
skládky u obce Úholičky.
Zúčastnili se: Marek Vejražka, Tomáš
Janků, Dušan Janeka a Antonín
Šulc. Zásah probíhal společně s HZS
Kladno, HZS Roztoky, JSDH Roztoky,
JSDH Horoměřice a JSDH Libčice.
Požár byl uhašen v 6:30 hod. ráno.
SDH Holubice
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Řádková inzerce

Mudr. Kuglerová - rozhovor
Do dětské ambulance dr. Kuglerové
v Libčicích nad Vltavou dojíždí
mnoho maminek z Holubic. S paní
doktorkou jsme si trochu popovídali.
Děkuji všem holubickým maminkám za
důvěru. V naší ambulanci se snažíme
nabízet kvalitní moderní péči v pěkném
příjemném prostředí pro děti i rodiče.
Jaká je výhoda pro maminky
z Holubic jezdit právě do Libčic?
Do Libčic je to z Holubic nedaleko,
autem do 10 minut, dobře se tady
parkuje. Některé maminky nemají
k dispozici auto, ale domluví se a přijedou na preventivní prohlídku společně,
podobně se dají řešit i akutní stavy.
V Libčicích je lékárna denně otevřená,
což je velikou výhodou. Pokud předepíšeme léky, nemusí maminky již nikam
daleko jezdit, s lékárnou spolupracujeme a paní magistra již ví, co je naším
nejčastějším sortimentem. Naší vizí je
dobře organizovaná péče s objednáv-

kovým systémem. Dlouhé čekání v přeplněné čekárně, kde se mísí zdravé
a nemocné děti, je pro nás nepřijatelné.
Někdy to samozřejmě nejde na 100%,
zejména v období vysoké nemocnosti,
ale děláme vše pro to, aby byli rodiče
i děti spokojení. V ordinaci denně
provádíme odběry krve, máme CRP
přístroj a streptest, k dispozici jsou
všechny povinné i nepovinné očkovací
látky.

Mudr. Kuglerová ve své ordinaci

Slyšeli jsme, že spolupracujete
i s místní školkou?
Ano, již několikrát jsme pořádali
ve školce besedu s pediatrem, v plánu
jsou další, témata si mohou zvolit rodiče
sami. Zveme samozřejmě i maminky,
co zatím děti ve školce nemají, ale
opovídání s dětským lékařem by je
zajímalo. Termín nejbližší besedy bude
k dispozici ve školce. Také je v plánu
kurz první pomoci pro personál školky.
Jaké máte plány do budoucna?
V nejbližší budoucnosti bychom chtěli

Řádková inzerce

Prodám

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.

JANÉ SLALOM PRO (3kombinace)
je sportovní kočárek od španělské
firmy JANÉ s kotoučovou brzdou
a s otočným kolečkem o 360°C.
Tento kočárek má velmi jednoduché ovládání, ruční brzdu, je jeden
z nejlehčích kočárků na trhu, má
polohování
nožiček,
sklopení
zad do lehu, 5-ti bodový bezpečnostní pás a madlo na ruce.
V ceně kočárku je přebalovací taška
na rukojeť v barvě kočárku (světle
šedo-modrá), pumpička, pláštěnka,
autosedačka, hluboká korbička.
Mezi největší výhody tohoto kočárku
patří lehkost (pouze 11 kg), skladnost
a velká nafukovací kolečka. Na
procházky v blízkém i dalekém
okolí v jakémkoli počasí ideální.
Nutno dodat, že je potřeba opravit
přední kolečko, s čím si šikovné ruce
pana domácího určitě poradí. Cena
dohodou. Bližší informace emailem:
prodam.holubice@seznam.cz nebo
tel.: 733 105 548.

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

otevřít naši pobočku ve Velkých
Přílepech, což by bylo pro holubické
ještě praktičtější. Mohli by pak jezdit
do kterékoliv pobočky dle ordinačních
hodin, ambulance budou samozřejmě
propojené.
Adresa: K Sídlišti 744
Libčice nad Vltavou
Telefon: 233 313 044

Ceník plošné inzerce
(bez DPH)

1/1(celostrana)/
1 měsíc

1/2 (polovina strany)/
1 měsíc

Barevně - poslední strana

3.000,- Kč

1.500,- Kč

Barevně - předposlední strana

2.000,- Kč

1.000,- Kč

Prodám i věnuji
Prodám i věnuji přebytky kaktusů
z mé sbírky. Kontakt: 724 801 173
Služby - nabídka
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.
Kvalitní poradenství a služby
v
oblasti
výpočetní
techniky.
V případě zájmu mne kontaktujte na
specialists4it@gmail.com,
tel.: 776 734 045.
Pronájem
Pronajmu byt v Holubicích, 3 + kk,
48 m2, mezonet, kuchyňská linka
s myčkou, blízko zastávky MHD,
cena 6.000,- Kč + záloha na elektřinu, možnost internet, satelitní TV.
Zájemci mohou volat na tel.: 724 055
345.Tothová Ivana, Holubice 205

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

Jazykové kurzy
l zahájení jazykových kurzů 12.9.
l angličtina, němčina, ruština,
francouzština, španělština, italština,
finština, portugalština
l rehabilitační, kondiční, těhotenské, jóga, zumba, tai-či, pilates,
orientální tance
l masáže rehabilitační, relaxační s
rašelinovým zábalem vede zkušená
fyzioterapeutka

www.lexik.cz

Cvičení a masáže

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

Školka

www.lexik.cz

Moderní vzdělávací centrum
v Roztokách pro rozvoj duše
i těla.
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l průběžný zápis a den otevřených
dveří 6. a 12.9.
l vzdělávací školka Lexik, s rozšířenou
angličtinou, logopedickým a sportovním kroužkem, projektovými dny,
kulturními a sportovními akcemi
l klademe důraz na celkový rozvoj
dítěte - jazykové dovednosti,
grafomotoriku, cvičení s fyzioterapeutkou, malý kolektiv s individuálním
přístupem

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

pujcovnaautomobilu.pdf 1 10.8.2011 10:37:56

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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 - září
je tříměsíčník) 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 říjnu. ● Tel.: 315 786 086, e-mail: redakce@holubicekozinec.cz, www.holubicekozinec.cz.

