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Krátké zpravodajství
Veřejné zasedání

Další veřejné zasedání zastupitelů
obce bude v úterý 27. dubna 2010 od
18 hodin v budově obecního úřadu.

Blahopřejeme jubilantům...
V březnu oslavili narozeniny:
Jarmila Kalušová 60 let
Josef Svátek 85 let
Marie Zemanová 83 let
Jaroslav Ježek 65 let
Věra Křtěnová 75 let

Poplatek za svoz
komunálního odpadu

Přípomínáme, že někteří z Vás
doposud neuhradili poplatek za svoz
komunálního odpadu, který byl
splatný do 15.2.2010. Poplatek činí
500 Kč/osoba/rok. Ti z Vás, kdo jej
ještě nezaplatili, nechť tak učiní v
úřední dny v pokladně OÚ Holubice
nebo po dohodě je možno částku
zaslat na bankovní účet.

Info o svozu komunálního
odpadu

Svoz probíhá každé pondělí (svozový
den) v čase od 5:00 do 22:00 h.
Nádoby s odpadem je nutné mít v
tento čas vystavené u okraje
komunikace,pakliže tam nádoby
nejsou, není možno uplatnit reklamaci
. V případě, že Vám nebyla svezena
nádoba je třeba tuto skutečnost
nahlásit OÚ Holubice na
tel: 315 786 086 nebo na
e-mail:
nada.malkova@holubicekoz
inec.cz , budeme
reklamovat nesvezení
nádoby, pokud tak bylo
učiněno ze strany firmy
zajišťující svoz, kteří si
mohou svezení zároveň
ověřit pomocí GPRS, který
monitoruje pohyb
svozového automobilu.
Nádoby jsou dodatečně
svezeny nebo popřípadě je
svezen veškerý odpad
kolem nádoby příští
svozový den (následující
pondělí), který je umístěn v
igelitových pytlích.
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Čarodějnice na Kozinci
Letos budou čarodějnice
30. dubna U Šatlavy na
Kozinci od 17. hodin. Pro
děti budou buřtíky a
malé občerstvení
zdarma, u ohně bude
hrát muzika. Lampiony si
děti mohou vzít s sebou
k ohni. Letošní pálení
čarodějnic pořádájí
kozinečtí hasiči.
Magická noc z 30. dubna
na 1. května bývala
jednou z nocí, kdy prý
zlé síly vládly větší mocí
než kdy jindy. O půlnoci
před sv. Filipem a
Jakubem, kdy měly
nečisté a zlé síly moc
škodit lidem, se daly
nalézt zakopané a ukryté
poklady.

Zastupitelé obce projednali...
Zastupitelé se sešli na svém zasedání v úterý 30. března
v budově obecního úřadu.

Koupení MŠ

Zastupitelé schválili uzavření Smlouvy o převodu
vlastnictví jednotky mezi obcí Holubice a společností
Highest Investment a.s. v celkové výši 48.000 Kč.
Předmětem kupní smlouvy je budova MŠ č.p. Lesní 58,
včetně pozemků pod a kolem budovy MŠ.

Kabelové vedení NN

Dále schválili uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene č. IV126005182/1 mezi obcí Holubice a
společností ČEZ Distribuce a.s. ve výši 30.000 Kč.
Předmětem smlouvy je umístění zkolaudovaného
kabelového vedení NN do pozemků ve vlastnictví
obce a to pozemky p.č. 64/12,64/43,64/77 v
k.ú.Holubice a uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene č. IV126003491/1 mezi obcí Holubice a
společností ČEZ Distribuce, a.s., ve výši 40.000 Kč.
Předmětem smlouvy je umístění zkolaudovaného
kabelového vedení NN do pozemků ve vlastnictví
obce p.č. 52/1,52/6,225/24 a 222/25 v k.ú. Kozinec.

Péče o zatoulané psy

Dále odsouhlasili i uzavření Smlouvy o obstarání věci
s paní Eugénií Sychrovskou (majitelka psího útulku
Bouchalka), která se zavazuje tímto obstarat péči o
zatoulané psy, kteří budou odchyceni v regionu obce
HolubiceKozinec. Obstaratelce náleží za zajištění
této služby odměna ve výši 20 Kč (vč.DPH) /
obyvatel / rok. Smlouva se uzavírá na dobu 1
kalendářního roku.

Obecní policie

základě výběrového řízení. Předmětem smlouvy je
realizace stavby ,,Modernizace místní základní
školy HolubiceKozinec,,

Hospodaření obce

Odsouhlasili i uzavření Smlouvy o provedení
přezkoumání hospodaření obce na rok 2010,
uzavírané mezi obcí Holubice a Ing. Jaroslavem
Trávníčkem (auditorem). Předmětem smlouvy je
přezkoumání hospodaření OÚ Holubice za rok
2010.Cena za auditorskou službu je stanovena
smluvně ve výši 5.000 Kč.

Úprava územního plánu

Zastupitelé schválili vyhlášení výzvy se zadávacími
podmínkami k podání nabídky na veřejnou zakázku
,,Úprava územního plánu HolubiceKozinec,,

Zateplení fasády OÚ

A poslední schválili uzavření Smlouvy o dílo s firmou
Miroslav Stránský, která byla vybrána na základě
předložených nabídek. Předmětem smlouvy bude
provedení zateplení a fasáda budovy OÚ Holubice
ve výši 448.361 Kč.

Včelstvo

Zastupitelé vzali na vědomí ohlášení umístění trvalého
stanoviště včelstev panem Cihlářem a to v místě
poblíž sadů směrem Trněný Újezd a v Erzu u
bývalého vojenského objektu. Celkem bude
umístěno 105 včelstev.

Hospodaření MŠ

Sdělení hospodářského výsledku MŠ Holubice za
rok 2009, který činí 1.114,97 Kč. Zastupitelstvo
souhlasí, aby hospodářský výsledek ve výše
uvedené částce byl převeden do rezervního fondu.

Dále schválili uzavřít Dohodu o změně obsahu
Veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcí
Holubice a obcí Koleč k zajišťování výkonu činnosti
Čtyřkolky na polních cestách
obecní policie podle zákona o obecní policii.
Zastupitelstvo obce Holubice pověřilo starostku,
Předmětem dodatku je zvýšení mzdových a
aby prověřila případné uzavření (omezení) vjezdů
provozních nákladů.
na polní cesty, z důvodu výrazného nárůstu
neukázněných řidičů osobních automobilů a
Anténní systém
Zastupitelé odsouhlasili uzavření nájemní smlouvy motorkářů (čtyřkolek).
se spol. AGINET s.r.o. na část obecního pozemku o
Umístění kabelů
výměře 200 m2 p.č. 601, k.ú. Kozinec, za účelem
Dále pověřili starostku přípravou věcného břemene se
umístění anténního systému a osvětlení okolní
společností ČEZ Distribuce v rámci umístění
plochy. Cena za nájemné činí 12.000 Kč / rok a
kabelů v místě
bezplatně se stane firma poskytovatelem
internetového připojení na budovy ZŠ a MŠ
,,Na Sádku,, u fotbalového hřiště.
Holubice bez omezení stažených dat.

Modernizace ZŠ

Schválena byla i příprava návrhu Smlouvy o dílo s
dodavatelem AVERS, spol.s.r.o., vybraným na
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Pozvánka na vycházku

Cestovní a vzdělávací agentura Porta Praga, kromě
tradičních vycházek po Praze a celodenních zájezdů,
pořádá i polodenní vycházky v nejbližším okolí Prahy.
Dne 18. dubna si Vás dovolujeme pozvat na turistickohistorickou vycházku z Holubic přes Kozinec na Tursko.
V Holubicích budeme mít možnost prohlédnout si
rotundu Narození Panny Marie, jednu z
nejvýznamnějších románských staveb v okolí Prahy a
samozřejmě si povíme něco o její historii. Dále budeme
pokračovat na Kozinec, nahlédneme do barokní kaple
zasvěcené sv. Michaelovi. V kapli je výmalba jejíž téma
je spojeno s významným poutním místem v Itálii na
hoře Monte Gargano. Přes Erz dojdeme do Turska. Tady
si prohlédneme kostel sv. Martina. Tursko je známo

hlavně místem zvaným Krliš, v jehož okolí se podle
kronikáře Kosmy odehrála významná Lucká válka.
Pojďte se s námi projít a možná se dozvíte něco nového o
místě, ve kterém žijete.
Sraz účastníků je na autobusové zastávce dne 18.dubna,
po příjezdu autobusu, který vyjíždí z Prahy v 10,00, tzn.
asi v 10,30.
Tady bude čekat průvodkyně, vstupné na vycházku je 80,Kč.
Program našich dalších vycházek po Praze, jejím okolí a
zájezdy po České republice najdete na našich webových
stránkách www.Portapraga.cz
Za Agenturu Porta Praga Vás zve PhDr. Eva Havlovcová a
průvodkyně Hedvika Čenková.

Je nutné vyměnit staré řidičské průkazy
Kterých ŘP se
výměna týká?

Řidičské průkazy
vydané od 1. ledna
1994 do 31. prosince
2000 jsou jejich
držitelé povinni
vyměnit nejpozději do
31. prosince 2010!
Uplynutím stanovené
doby pro jejich
výměnu, řidičské
průkazy pozbývají
platnosti.

Jak postupovat
při výměně?

Výměny ŘP provádí
obecní úřad obce s
rozšířenou působností
(dále jen „ORP“)
příslušný podle místa
trvalého pobytu
držitele ŘP na území
České republiky. Pro
účely této výměny „si přineste“ jednu barevnou nebo
černobílou fotografii průkazového formátu o rozměrech
3,5 x 4,5 cm, stávající ŘP, doklad totožnosti a vyplněnou
„Žádost o vydání ŘP“, která je k dispozici na pracovištích
ORP. Návod na vyplnění formuláře „Žádost o vydání ŘP“
naleznete zde. Některé ORP umožňují objednání přes
internet (webové stránky jednotlivých ORP) – tímto je
možné se vyhnout delším čekacím lhůtám (jak na podání
žádosti, tak na vyzvednutí ŘP).
Zákonná lhůta pro vydání nového ŘP je do 20 dnů od
podání žádosti, a jelikož se jedná o povinnost z platné
právní úpravy, není výměna ŘP zpoplatněna. Pokud bude
požadováno vydání ŘP (v rámci povinné výměny) ve
lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podání žádosti, je
pro tento úkon již stanoven správní poplatek 500 Kč.
Doporučujeme Vám výměnu ŘP neodkládat. S blížícím se
koncem stanoveného termínu pro výměnu řidičských
průkazů (31. prosince 2010) lze očekávat na ORP
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zvýšenou kumulaci řidičů (osob) a nezapomínejte, že
vyřízení žádosti o vydání ŘP trvá až 20 dnů.
Kde si mohu vyměnit ŘP? Na určeném pracovišti
obecního úřadu obce s rozšířenou působností (Městský
úřad, Magistrát města), příslušného podle místa trvalého
pobytu na území České republiky - více zde. Co musím
mít s sebou? - „Žádost o vydání ŘP“ – obdržíte na
pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
- průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- ŘP, který podléhá povinné výměně
Kdy mně bude vydán nový ŘP? Vydat ŘP je možné do 20
dnů od podání žádosti, příp. do 5 pracovních dnů od
podání žádosti po úhradě správního poplatku 500 Kč.
Kolik mě to bude stát? Povinná výměna ŘP je
osvobozena od správního poplatku, vyjma vydání ŘP ve
lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podání žádosti
(viz výše - správní poplatek 500 Kč).

Kavárnička dříve narozených
uskuteční v sobotu 24. dubna 2010 s odjezdem 8.30
Ve čtvrtek 25. března jsme se sešli v zasedací místnosti hod.od Obecního úřadu Holubice. Cena zájezdu za
Obecního úřadu na setkání v Kavárničce dříve narozených osobu je 100,-Kč.Vstupné si hradí každý
sám.Účastníkem zájezdu se stáváte až po zaplacení na
v hojném počtu. Hostem setkání byla paní Anna
Kratochvílová knihovnice z velvarské knihovny a lektorka sekretariátě obecního úřadu sl.Nadě Málkové a v době
kurzů tréninku paměti. Zábavnou a vtipnou formou nám otevření knihovny tj.v pondělí od 14 do 18 hodin a ve
poradila, jak potrénovat náš mozek a jak se vypořádat se čtvrtek od 9 do 11 hodin knihovnici p.Věře Bittnerové.
Peníze se vracejí pouze v případě nemoci. .
zapomnětlivostí.
Druhou část setkání vyplnilo povídání paní Věry Líznerové
o Tasmánii a Austrálii, doprovázené promítáním obrázků. Kavárnička dříve narozených
Velice zajímavé vyprávění se postupně změnilo v besedu. Na dubnovou Kavárničku dříve narozených konanou ve
Paní Líznerová odpovídala na řadu dotazů, týkajících se čtvrtek 29.4.2010 jsme v rámci pokračování pořadu
běžného života v těchto nám tak vzdálených zemích. Na Setkání se zajímavými lidmi pozvali spisovatelku paní
Zdeňku Ortovou, která kromě psaní velmi vtipných
závěr byly přítomné seniorky seznámeny s
knížek, fejetonů a zajímavých rozhovorů, publikovaných
připravovanými autobusovými zájezdy a programem
v nejrůznějších novinách a časopisech, je u nás jedinou
dubnového setkání.
Za zajištění občerstvení děkujeme paní Hájkové, Márové, autorkou, která píše aforismy.V další části programu
přijde mezi nás příslušnice Policie ČR paní Šulcová, která
Hořejšové, Volfové a Líznerové. Zvláště bychom ještě
chtěli poděkovat paní ing.Marušce Koukalové, která pro seniory poučí, jak máme být obezřetní před
nejrůznějšími nástrahami dnešní doby. Následovat bude
nás zařídila a připravila promítání obrázků.
volná zábava při konzumaci připraveného občerstvení.
Začátek programu je v 15 hodin. Nezůstávejte sami
Zájezdy pro seniory začínají
doma, přijďte mezi své vrstevníky. Těšíme se na Vaši
Všechny seniorky a seniory a jejich rodinné příslušníky
návštěvu.
zveme k zájezdu na zámek Nelahozeves, který se

Eva Šárová, Věra Bittnerová

Nová doktorka v Libčicích
Barbora Benešová

v samotné
V lednu 2010 byla v Libčicích nad Vltavou otevřena nová léčbě.
dětská ambulance. Vyzpovídali jsme paní doktorku
Jak funguje
Kuglerovou.
Vaše nová

Paní doktorko, můžete říct něco o sobě?

Absolvovala jsem 2. lékařskou fakultu UK v Praze. Po
promoci jsem pracovala na Dětském oddělení
Nemocnice Kolín. Byla to velice praktická zkušenost v
nemocniční pediatrii. V roce 2001 jsem složila 1.
atestaci. Od roku 2003 jsem pracovala v Praze ve
Fakultní nemocnici Motol jako pediatr na Klinice dětské
neurologie a posléze na Klinice dětské hematologie a
onkologie. Na těchto specializovaných pracovištích jsem
se měla možnost seznámit se s postupy léčby
onemocnění ne zcela běžných, ale u dětí občas přece
jenom vyskytujících se. To je dobrá zkušenost pro
pediatra, přináší jednak prohloubení znalostí a jednak
kontakt na specialisty, možnost konzultací, které běžně
využívám nyní v mé praxi. Před pěti lety jsem složila 2.
atestaci.
Od roku 2006 již pracuji jako praktický pediatr v
ambulanci, tak jak jsem si to vždy přála. Získala jsem
specializovanou způsobilost a letos jsem si otevřela
vlastní pediatrickou praxi.

ambulance v
Libčicích?

Ambulance
funguje od
ledna 2010.
Nachází se v
nově
zrekonstruova
ných
prostorách,
které poskytlo
město Libčice.
Barevné,
příjemné prostředí bylo navrženo ve spolupráci s
architekty tak, aby se tam děti i rodiče cítili příjemně
Nabízíme moderní pediatrickou péči, léčebnou i
preventivní.
Pacienty objednáváme na konkrétní čas, snažíme se
minimalizovat čekání.
Vyšetřujeme CRP a testy streptokoků přímo v
Na Vašich stránkách se píše i o rodinné terapii.
ambulanci, provádíme základní odběry, spolupracujeme s
Kromě pediatrie mně zajímá i jiný pohled na dítě, jeho
několika laboratořemi s dobrou zpětnou vazbou. Máme
kontext, rodina, psychická stránka. Absolvovala jsem
dostatek kontaktů na specialisty. Domluvíme se anglicky.
akreditovaný výcvik v rodinné terapii.
U ambulance se dobře parkuje. Chtěli bychom nabídnout
Na částečný úvazek jsem pokračovala jako terapeut
péči nejen občanům Libčic, ale také lidem v širším okolí,
právě na Klinice dětské onkologie a poskytuji konzultace např. Holubice, Velké Přílepy, Úholičky, Dolany, Tursko,
na drobný úvazek i ambulantně. Myslím, že propojení
Svrkyně. Všichni rodiče s dětmi jsou vítaní.
pediatrie a rodinné terapie je užitečné a může pomáhat i
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Naši hasiči zachránili aspoň polovinu stohu
Hasičům z Kozince
se podařilo
zachránit 4. března
alespoň polovinu z
posledního stohu
pana Millera, jedna
polovina shořela. Z
našich hasičů byli
na místě Dušan
Janeka, Tomáš
Janků, Martin
Veselý, Lukáš Švec,
Jiří Toman, Pavel
Pilecký, Antonín
Šulc, Michal Vocílka
a Vítězslav Kaňka.
Dobrovolní hasiči
se v uplynulém
měsíci zúčastnili
několika plesů spřátelených jednotek jako například SDH
Velvary, SDH Kněževes nebo SDH Libčice - Letky.
Naši hasiči by zároveň přivítali jakoukoliv finační či
sponzorskou výpomoc a sháněji ji kde se dá. Případní
zájemci je mohou kontaktovat na www.sdhkozinec.cz. V
květnu se totiž opět přihlásili na okreskové hasičské
soutěže, jak mužské, tak ženské. V pátek 30. dubna
pořádají na Kozinci U Šatlavy Pálení čarodějnic. Na místě

bude
připraveno
menší
občerstvení,
dobrá
nálada a
písničky s
kytarou.
V sobotu
27. března
se hasiči
zúčastnili
Polygonu,
což je
zátěžová
zkouška.
Nejdříve
museli
projít
zkouškami, jako například vyšplhat 60 metrů na
simulátoru žebříku, tahání 25kilového závaž, jízda na
kole a běh na běžícícm pásu. Vše museli absolvovat
ve stanovených limitech v předepsaném oblečení s
helmou a dýchacím přístrojem. Z pěti se podařilo
zátěžovou zkoušku splnit třem uchazečům. Potom se
teprve mohli vrhnout do Polygonu. Což je simulací
hořícího domu, kde museli v plné výstroji překonávat
nástrahy za doprovodu děsivých zvukových efektů bouchání, střelby, dětského pláče, ženského hlasu
volajícího o pomoc a nářku zraněných. "Uvnitř ten
křik v té helmě není tolik slyšet a navíc se člověk
soustředí, aby se dostal ven, není tam skoro vidět,"
vyprávěl po zkoušce hasič Lukáš Švec.
V neděli 28. března hasiči zkoušeli stříkačku PS 12,
která je stále funkční, aby ji mohli použít na hasičské
závody, stále jim ovšem chybí káď na vodu, kterou
shánějí, aby mohli začít plně trénovat.
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Fotbalové zpravodajství...

Odehrané zápasy Sokola Holubice
Divočina

A tým zavítal k prvnímu zápasu soutěže do Let. S
tamním "béčkem" prohrál 4:3.Utkání to bylo velmi
divoké. Už ve 20. minutě jsme prohrávali 3:0. Předtím
jsme však měli alespoň 5 jasných šancí. Z toho dvě
skončily na tyči. Když už jsme dostali šanci v podobě
pokutového kopu, nový kapitán Jiří Valtr nedal.
Vyrovnání přišlo až ve 40. minutě. Trefil se již
zmiňovaný Valtr. Ve druhé půli opět soupeř velice zlobil,
ale Holubice se nedaly. Dál bojovaly. Nejprve v 70.
minutě trefil Martin Volf břevno a za 5. minut se už
holubičtí příznivci mohli radovat. Jiří Valtr dal na 3:2.
Ani né za minutu srovnal Martin Volf, který patřil k
nejlepším na hřišti.Bohužel tvrdá rána přišla před
koncem utkání. Místo ještě většího tlaku přišel smutek.
Brankář Karfilát nedokázal chytit míč z přímého kopu,
vyrazil ho před sebe a soupeř už jen dorazil.4:3 Buhví,
co by se dělo kdyby tahle branka nepadla, buhví ,co by
se stalo kdyby Valtr proměnil pokutový kop a ty
neproměněné šance! Na kdyby se ale ve fotbale
nehraje. Tohle byla prostě bída!

7.3. 2010 (Aritma) A tým druhý přípravný zápas
vyhrál!

Tým Jaroslava Hamouze se utkal na umělé trávě s
celkem Roztok. K dispozici byli skoro všichni hráči až na
kapitána Ladislava Helebranta a brankářskou jedničku
Jana Karfiláta. Tým začal velmi aktivně a dostal Roztoky
pod tlak. Z přímého kopu se hezky trefil Jaroslav
Valtr.Soupeř ovšem začal hrát a hru vyrovnal.Jenže v
útoku řádil Jiří Valtr, který nasázel soupeři 5 branek.
Roztoky jsme tak porazili 6:4.
Sestava A týmu: Hajda-Vosáhlo,Valtr,Volf,Márastrana 7

Šindelář,Hrabánek,Židoň,Bláha-Valtr,Prilepski
Náhradnící: Sedlář,Vaigl,Dvořák

13.3 2010(ARITMA) A tým opět vítězně!

Hráči Holubic si tentokrát poradili s týmem SK
Otvovice.Otvovice hráli s Holubicemi zezačátku
vyrovnanou partii, pak se však probudili Holubičtí střelci.V
prvním poločase se trefili Tomáš Hrabánek,Jiří Valtr a Dan
Bejr. Právě Dan Bejr odehrál po 7 měsících po zranění
kolene, první ostré utkání a hned dal branku.Bohužel, se
opět zranil a s jeho kolenem to nevypadá dobře.Otvovice
dokázali snížit na 1:3, ale víc se jim v první půli
nepovedlo.Ve druhém poločase nastoupil do branky
,místo talentovaného Davida Hajdy, Jan Karfilát.Nevedl si
špatně. Holubice přidali ještě 3
branky(Valtr,Židoň,Prilepski) a bylo rozhodnuto.Právě
branka Kirilla Prilepskiho byla nádherná. Dostal přihrávku
ve středu pole od Jakuba Dvořáka a prokličkoval celou
obranu hostů a jako typický zabiják zakončil.Hosté pak už
jen srovnali na 2:6 střelou z dálky.Trenér Hamouz tak
mohl pochválit opět úspěšné mužstvo.
Sestava: Hajda-Mára,Volf,Levinský,ŠindelářBláha,Hrabánek,Židoň,Sedlář-Prilepski,Valtr
Střídali: Dvořák,Vaigl,Karfilát,Bejr,

20.03 2010 (Vltavín) Holubice vyhráli i poslední
zápas!

Postaral se o to hlavně talent Kirill Prilepski, který dal dvě
branky. Rozhodující dal parádní ranou Milan Bláha!
Holubice 3:2 Tuchoměřice
Branky: 2x Prilepski,Bláha

Zpravodajství ze školních lavic ...
Mgr. Vít Šolle, ředitel školy

druhák Adam Valtr a 3. místo Jiří Šrámek, též z 2.
třídy.Vedle lyžování jsme si také užívali sněhu na
Zimní škola v přírodě, Dolní Dvůr
Od pátku 12. března do pátku 19. března jsme pořádali kluzácích, koulováním či stavěním sněhuláka. Na lyžích
zimní školu v přírodě. Účastnilo se jí dokonce 24 žáků 1.- jsme uspořádali karneval. Někteří se vypravili do
Liberecké boudy do bazénu a jedno
odpoledne jsme měli zajímavý
přírodovědný program o ježcích z
nabídky vzdělávacích projektů
Krkonošského národního parku.
Samozřejmě jsme se také učili, i když jen
hodinu denně a hráli různé hry během
společných večerů. No a jak to vše
vypadalo můžete vidět i na fotografiích,
které najdete na internetové adrese http://zstursko.rajce.idnes.cz/fotky/
Jméno ŠVP, heslo Dolní Dvůr. Za
pedagogický doprovod Lenku Voříškovou,
Bohumilu Polákovou, Radku Zlámalovou
a Ivanu Svojtkovou

Keramická dílna

5. třídy a vyrazili jsme do Dolního Dvora v Krkonoších.
Ubytováni jsme byli v hotelu Morava, kde pokoje jsou
hezky vybavené, každý s vlastním
příslušenstvím. Vařili nám výborně
a počasí bylo skvělé. Nejprve nám
připadl nový sníh a pak přišlo jarní
sluníčko. Sjezdovka před hotelem
jezdila jenom pro nás. Výcvik
lyžování proběhl úspěšně. Asi
třetina úplných začátečníků zvládla
základní lyžařské dovednosti do
pondělí. Tedy od úterý už všichni
samostatně jezdili na vleku a
sjížděli asi 500 m dlouhou
sjezdovou trať. Své dovednosti
potvrdili v závodě ve slalomu.
Všichni dojeli, v čase se
samozřejmě lišili. V kategorii děvčat
obsadila 1. místo Marie Partíková,
na 2. místě se umístila Sabina
Lemešová a 3. místo obsadila
žákyně druhé třídy Veronika
Holečková. V kategorii chlapci 1.
místo získal David Renner, 2. místo
strana 8

V pondělí 29.3. jsme měli zvláštní
program. Na dvě skupiny jsem jeli
autobusem do Základní umělecké školy v
Libčicích nad Vltavou do keramické dílny.
Během této první návštěvy pod vedením
paní učitelky Chladové jsme poznávali
vlastnosti keramické hlíny a zkoušeli co
tato hmota dokáže vyjádřit, jaké jsou její
vlastnosti a co si „nechá líbit“. Takové
možnosti v naší škole nemáme, ale díky
výborné spolupráci se ZUŠ v Libčicích
jsme mohli získat nové zkušenosti a
tvůrčí zážitky. Do Libčic na keramiku
pojedeme ještě jednou. V pondělí 12. dubna. Těšíme se
na práci s hrnčířským kruhem.

Vítání občánků...
Eva Ježková

V sobotu 27.března proběhlo v zasedací místnosti OÚ
Holubice každoroční ,,Vítání občánků do naší obce,,
kteří se narodili v předešlém roce 2009. K vítání se
dostavilo celkem 11 ratolestí se svými rodiči a

příbuznými. Přítomným přišly přednést básničky děti z MŠ
pod vedením paní učitelky Jarmily Dalíkové. Maminky
obdrželi květinu a dáreček pro své dítě, na závěr slavnosti
se pořizovaly fotografie pro vzpomínku na tento mimořádný
okamžik.

Uvítání do obce byli: Hoffman Jaroslav, Lhotská Tereza,Chvistková Natálie, Revut Miroslav, Ederová Laura, Šimáková
Karolína, Musilová Natálie, Roubalová Emma,Bibrová Adéla, Hellebrand Jakub a Petrák Adam.
Dovolte mi tímto poděkovat paní Jarmile Dalíkové a paní Zdeňce Zitové za skvělou spolupráci při organizaci tohoto
slavnostního okamžiku. Fotografie malých občánků je možné si na úřadě vyzvednout od 8. dubna.

Organizátorky: Zdeňka Zitová, Eva Ježková a
Jarmila Dalíková
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Děti z MŠ přednesly básničku. Zleva Viktorka, Tomášek, Péťa,
Fanda a Péťa. Odměnou jim za to byla sladká čokoláda.

Šibřinky: Rej masek v kulturáku

Maškarní Šibřinky, které pořádal TJ Sokol Holubice se konaly v
místním kulturním domě v sobotu 13. března. K vidění byly
nejrůznější masky, jako například Asterix a Obelix, permoníci,
prostitutka, vězeň nebo jeptiška. Bohatá tombola potěšila všechny
a k tanci a poslechu hrála, jako tradičně kapela A-klub.
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Redakční rada

Barbora Benešová, Eva Ježková, Naďa Málková, Miroslav Sedlář
Kontakty: www.holubicekozinec.cz, nase-noviny@email.cz, 315 786 086, 775 291 184
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Kaleidoskop z Holubic a Kozince...
Vyprávění 44.

Sochy a naše obce v historii
Holubice i Kozinec se mohou pochlubit jen několika
kulturně historickými památkami, ale sochy? A přece sáhneme-li do počátku vzniku Kozince - tedy 16.
století, kdy náležel Bezdružickým z Kolovrat, ale
buštěhradu a po prodeji ke Středoklukům. Před rokem
1620 Bezdružickému ves zabrána a připojena ke koleji
Jesuitské u sv. Klimenta v Praze.
Za vlády jesuitů na Kozinci vystavěna kaple sv. Michala
archanděla z roku 1739. A právě zde před vchodem po
stránkách byly umístěny dvě sochy andělů a nad
vchodem socha Boha Otce v nadživotní velikosti.
Bližší údaje v těchto sochách zachovány nejsou.
Pouze z dětství zůstává vzpomínka, že u polní
cesty vlevo při výjezdu z Kozince, stávala socha
na nízkém podstavci, zřejmě zmíněná socha
Boha Otce pocházející z kozineckého kostelíčka
známého mimo jiné nástropní malbou zázračného
výjevu legendy o sv. Michalovi.
V Holubicích lze spatřit jedinou sochu a to sochu
sv. Jana Nepomuckého. Najdeme ji na
severozápadním nároží starého holubického
hřbitova, na kterém se pohřbívalo do roku 1856.
Hřbitůvek obklopoval kostel - Románskou
rotundu založenou za panování Přemysla Otakara
I. jehož starobylost dokládá vosková pečeť
biskupa Pelhřimova z roku 1124.
Kult sv. Jana Nepomuckého má svůj původ v 18.
století a tedy náleží do doby barokní. Holubická
socha byla osadníky pořízena jako dar císaři na
počest jeho zasnoubení - Tato jest krásnou
sochařskou prací z hrubého pískovce - 168 cm
vysoká, představující světce s křížem opřeným o
levou ruku. Autor sochy není znám. Poslední
rekonstrukce byla porvedena v roce 1969.
Řekněme si trochu více o svatojánské legendě,
která inspirovala četné umělce a jejich díla zdobí
dodnes mnohá místa po naší vlasti.
V polovině 18. století byla objevena žaloba na
krále Václava IV. (syn Karla IV.), který dal Jana
Nepomuckého - královského zpovědníka
zatknout, mučit a na konec svrhnout do Vltavy z
Karlova mostu. Nebylo to ale proto, že Jan
Nepomucký nechtěl králi vyzradit zpovědní
tajemství jeho manželky, jak se traduje, ale
proto, že proti vůli krále potvrdil nového opata
Jana z Jenštejna na kladrubský klášter.
Na žádost svatovítské kapituly byl Jan
Nepomucký 19. března 1729 prohlášen za
svatého.
Zachování této i ostatních památek z minulých
dob není dnes již otázkou jen náboženskou, ale
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hlavně historicko kulturní. První dřevěný model sochy
Jana Nepomuckého zhotovený řezbářem Janem
Brokofem je umístěn od roku 1819 v kostele sv. Jana
Nepomuckého na Skalce v Praze.
Podle tohoto modelu byla ulita socha bronzová roku
1683, stojící do dnes na Karlově mostě.
Na reliéfu u sochy je výjev jak: "Svatý Jan zpovídá
královnu" a "Vojíni svrhávají světce do Vltavy".
Tato pražská socha je pravzorem všech portrétů Světce
po celém světě - nevyjímaje sochu v Holubicích.

