NAŠE NOVINY
měsíčník obce Holubice-Kozinec
březen 2009

ročník VI.

Bakus navštívili různé bytosti

Tradiční průvod masek Bakus prošel Holubicemi a
Kozincem v sobotu 14. února. Více na straně 9.
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Veřejné zasedání zastupitelů
Zastupitelé zasednou ke svému
veřejnému zasedání v úterý 31.
března od 18 hodin v budově
obecního úřadu.
Životní jubilea
V únoru oslavili své narozeniny:
Josef Cakl – 60 let
Vlasta Jirásková – 65 let
Noviny mají novou adresu
Naše noviny mají svou e-mailovou
adresu. Veškeré své příspěvky, dotazy,
komentáře nebo stížnosti, prosím,
směrujte na adresu
nase-noviny@email.cz.
Březnový dýchánek U Hřiště
Personál Restaurace U Hřiště vás zve v
sobotu 7. března od 20 hodin na
hudební vystoupení skupiny 1krysy.
Oslavíme s nimi 3 roky našeho
působení v restauraci. Sud piva bude
zdarma.
Nové občánky přivítáme mezi
sebe v sobotu
V sobotu 28. března se uskuteční
první letošní Vítání občánků, které je
plánované na 13 hodinu. Všichni
pozvaní se sejdou na holubickém
obecním úřadě v zasedací místnosti.
Maminky novorozeňat se zapíšou do
kroniky a zároveň dostanou dárečky
pro své dětičky, kytičky a přáníčka.
Později jim budou zaslány fotografie,
které na místě pořídí profesionální
fotograf.
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Školka bude mít den otevřených dveří!
Den otevřených dveří
ve školce bude
10. března, a to od
13,30 do 16,30
hodin. V rámci dne
otevřených dveří je
možné prohlédnout
si nové prostory
školy a obdržet
žádost o přijetí na
další školní rok.
Vyplněné žádosti
budou přijímány v Mateřská škola v Holubicích byla poprvé
otevřena na začátku září loňského roku.
rámci přijímacího
řízení ve dnech 31. března a 1. dubna od 10 do 15 hodin na
ředitelství školky.
Veškeré informace ohledně přijímacího řízení, žádost ke stažení,
s možností virtuálně nahlédnout do prostor mateřské školy najdete
na www.ms-holubice.wbs.cz

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
V sobotu 4. dubna od
10, 30 do 11,30 hodin
bude mobilní svoz
nebezpečného komunálního
odpadu a to od 10,30 do 11
hodin v Kozinci před
hospodou a od 11 do 11,30
hodin v Holubicích před
autobusovou zastávkou.
Fyzické osoby mohou
zdarma odevzdat
nebezpečný odpad z
domácností. Povinností
všech je odevzdat odpad
osobně obsluze sběrny a
neponechávat ho volně ležet
u sběrného místa.
Ilustrační foto.
Do nebezpečného odpadu
patří zářivky a výbojky, autobaterie a monočlánky, vyjeté oleje a
použité filtry, včetně obalů. Obsluze můžete předat zároveň i
použité fritovací oleje, barvy a laky, včetně obalů, kyseliny,
rozpouštědla, čističe a další domácí chemikálie, nádobky od sprejů
a staré a nepotřebné léky, televizory a lednice.
Od soboty 4. dubna budou přistaveny kontejnery na
velkoobjemový odpad, a to v Holubicích u rybníka, v Holubicích u
autobusové zastávky a na Kozinci u pohostinství. Do kontejnerů
nepatří zemina ani stavební suť. Kontejner bude odvezen v
pondělí.

Zastupitelé projednali kritéria pro přijetí do školky
Zastupitelé zasedli na první zasedání letošního roku
v úterý 24. února na Obecním úřadě v Holubicích.
Rozpočet na rok 2009
Zastupitelé spolu s doporučením finančního výboru
schválili rozpočet obce na rok 2009 podle předlohy.
Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný příjmy a
výdaje, činí tedy 16 310 korun. Rozpočet je
neměnný podle schváleného návrhu.
Kritéria pro přijímání do školky
Zastupitelé schválili kritérie pro přijímání dětí do
zdejší školky. Vzhledem k tomu, že do MŠ se hlásí
více dětí než je možno přijmout, schválilo
zastupitelstvo obce následující kritéria pro přijímání
dětí. A to, pro děti s trvalým pobytem v obci
Holubice – Kozinec, děti v předškolním věku nebo s
odkladem školní docházky, rodiče dětí jsou
zaměstnáni v dané MŠ či obci Holubice-Kozinec, děti
s celodenní docházkou, děti starší 3 let na docházku
4 hodin denně, děti mladší 3 let na docházku 5 dnů
měsíčně a ostatní. A následně děti s trvalým
pobytem mimo obec takto, dítě bydlí v obci bez
vlastní MŠ, kde je sjednána smlouva o
spolufinancování nákladů, bydlí v sousední obci, kde
je sjednána smlouva o financování nákladů, děti ze
vzdálenějších obcí a ostatní. Žádost o přijetí je nutno
podat osobně (viz strana 2) nebo zaslat doporučeně
poštou, nejpozději dne 1.4.2009. Rozhodnutí rodiče
obdrží do 30 dnů ode dne podání žádosti.
Spolek pro obnovu venkova
Obec poskytne částku ve výši 1 500 korun Spolku
pro obnovu venkova za rok 2009. Obec Holubice je
členem uvedeného spolku.
Smlouva s firmou Řezníček Miroslav
Zastupitelé schválili podepsání Smlouvy o dílo č.
2009/001 s firmou Řezníček Miroslav. Předmětem
této smlouvy je dostavba části vodovodu o celkové
délce 80m v obci Holubice a to konkrétně od č.p.
119 směrem k č.p. 177 a 151. Cena je podle
smlouvy stanovena na částku 202 714 korun včetně
DPH. Doba plnění je od 15. bžezna 2009 až do 10.
dubna 2009 (při vhodných klimatických
podmínkách).
Oprava rotundy
Dále odsouhlasili podání žádosti o dotaci na realizaci
Holubická rotunda z Havarijního programu
Ministerstva kultury ČR pro rok 2009 a současně
schválli spolufinancování dotace.
Oprava bude spočívat v úpravě základového kříže
hranolové věže včetně pokrytí prejzovou krytinou
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nad hlavní rotundou. Vše bude realizováno podle
zpracovaného projektu Ing. Rineše. Tuto dotaci obec
čerpá již třetí rok.
Odmnítnutá žádost na provoz CZP
Doručené žádosti od Centra zdravotně postižených
Středočeského kraje o finanční příspěvek na provoz
CZP v roce 2009, nebylo vyhověno. Žádosti nelze
vyhovět z důvodu neuvolněných prostředků ze
schváleného obecního rozpočtu pro tento rok.
Zpráva od auditora
Dále vzali na vědomí zprávu auditora o výsledcích
přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 na
základě údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a
ostatních peněžních operacích. Přezkoumání
proběhlo ve dnech od 15. ledna 2009 až 10. února
2009. Při přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky.
Hospodářský výsledek školky
Obecní zastupitelé byli seznámeni s rozvahou MŠ
Holubice a s hospodářským výsledkem za období od
ledna do prosince 2008. Hospodářský výsledek činil
za rok 2008 16 517,62 korun. Tyto finanční
prostředky budou rozděleny do rezervního fondu a
do fondu odměn.
Zkušební provoz čističky
Vzali na vědomí zahájení zkušebního provozu nové
čističky odpadních vod Holubice, který byl vydán dne
27. ledna 2009 se souhlasem MěÚ Černošice, OŽP a
odd. vodního hospodářství. Současně byl vydán
souhlas SÚ Velké Přílepy na zahájení zkušebního
provozu stavby ČOV.
Dne 23. února 2009 byl vydán a schválen
Rozhodnutím MěÚ Černošice provozní řád pro
zkušební provoz rozšíření čistírny odpadních vod
Holubice na dobu do 31. ledna 2010.
Špatný stav místních komunikací
Berou také na vědomí tíživou a neudržitelnou situaci
v některých částech místních komunikací. Konkrétně
se jedná o komunikaci směrem ke hřbitovu, okolí
autobusové zastávky a před pohostinstvím na
Kozinci. Opravu komunikací uplatní u firem, které
realizovali potřebné sítě a další stavební úpravy.
Kontrola ve školce
Uskutečnila se kontrola v MŠ Holubice za přítomnosti
zástupců Highest Investment, RBK, Konstruktivou
Konsit, ředitelkou MŠ a obcí Holubice, kde byly
zjištěny závady a nedostatky, které komplikují chod
a provoz MŠ. Tyto nedostatky byly projednány
s kompetentními firmami a po dobu záruční lhůty
budou co v nejbližší době odstraněny.

Od myšlenky k její realizaci bývá cesta daleká a byla i trnitá
Miroslav Sedlář
Výstava, která byla uspořádána v nedávné době
v prostorách OÚ Holubice skončila, tak je na místě
provést zhodnocení a také seznámení s jejím
průběhem.

Pan Miroslav Sedlář, v jehož hlavě se zrodila
myšlenka na uspořádání výstavy, vysvětluje
návštěvnici původ fotografií.
Mlhavá představa o náplni existovala již dávno, ale
realizace? Snad náhodné setkání se starostkou Evou
Ježkovou a její souhlasné přikývnutí bylo startem
k přípravám.
Padlo rozhodnutí výstavu udělat ne v kulturním
domě, ale v zasedací místnosti OÚ Holubice. Sál
kulturního domu je totiž trvale vytížen a nebylo by
vhodné například po dvou dnech výstavu rušit.
Snaha byla a exponáty předvést, co nejvíce
občanům nejen z naší obce. Následovalo rozhodnutí
jak výstavu uspořádat, aby se případně umělecky
vypracovaný kroj, dědictví po paní J. Márové,
neobjevil u fotbalistů a fotbalisté v selské světnici.
Tak svůj prostor dostali baráčníci, hasiči, fotbalisté,
numizmatik, zemědělci, ale i škola a obec
zastoupená kronikou i zvony. Podmínkou bylo - ani
jeden hřebík či skoba do zdi!
A následovaly články v Našich novinách vybízející i
oznamující - zapůjčíte vše vhodné z vystavení? A
myslíte, že se exponáty jen hrnuly? Kdepak. Deset
dnů před zahájením bylo zapůjčeno několik
rodinných fotografií od paní Helebrantové, přispěla i
paní M. Volfová, L. Hájková, K. Vejrážková, Z.
Strakatá, J. Soukup, Ing. M. Dobeš a velkým dílem i
paní E. Millerová a Vl. Maršíková, paní Křtěnová,
paní Pospíšilová. Naděje byla - vytvořil se hlouček
nadšenců s nesmírnou snahou udělat vše pro úspěch
a bylo vyhráno – pan Fr. Mareš dodal nádherné věci
ze svých pokladů, probral fotografie i poháry
z archívu sportovců, zajistil jejich psanou kroniku,
foto od pana Kříže, pan Martin Veselý, i když věkem
k historii má daleko, zápalem pro hasičský spolek
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v Kozinci má k tradicím velice blízko - zajistil celou
expozici nejen dobrovolných hasičů, ale i svou vystavením mincí i bankovek, doplněnou doslovně
poklady z půdy např. pastičkami na myši, ale nikdo
nepoznal „k čemu to je“ dodal i kamínka, pluh a
další drobnosti k údivu dětí i dospělých, např.
Velikonoční řehtačky apod. Doslovným pokladem
v pravém slova smyslu byly předměty rodiny Millerůfotoalbum mnoha generací nejstaršího a stále
pokračujícího holubického rodu. Nejen foto,ale i další
úchvatné exponáty-Bible kralická, více než 350leté
knihy-zpěvníky, nelze ani pominout originální ruční
mandl a další.
V týdnu před zahájením se s exponáty „roztrhl pytel“
pan Šrámek dodal vzpomínky na Jirákovu kovárnu,
pan Pekárek z Trněného Újezda střešní tašku
z cihelny A. Procházky v Holubicích, pan Dohnal
celodřevěné zemědělské nářadí, paní Ježková váhy a
doslova excelentní dečky po babičce Anežce a to
nemluvím o výšivkách paní Vejrážkové - kuchařky,
ubrusy neváhala dodat i pravé hrábě, kosu a
dokonce i plečku, pro kanafasové povlaky jistě sáhla
její maminka paní Helebrantová. Úžasná byla i
harmonika - dědictví po tatínkovi K. Helebrantovi.
Nelze ani přehlédnout expozici společnosti
Archeocentra, zastoupená Mgr. J. Hložkem o
vykopávkách a nálezech ať předmětů tak i
kostrových hrobů prováděných zejména na
pozemcích v sadech firmy SAD s.r.o. Celou výstavu
podbarvovala hudba ze starých gramodesek. Za
povšimnutí stála i menší výstava předmětů
archeologického muzea v Roztokách.

Na výstavu přijeli i návštěvníci z Prahy.
Nechybělo rovněž zastoupení Základní školy
Holubice, která poskytla nejen panely k vystavení
fotografií, ale i školní pomůcky z doby mého dětství,
stejně tak ze stejné doby školní i celé fotografie třídy
žáků - dnes pokud ještě žijící, tak babiček a dědů.

Celá výstava byla po dobu trvání tedy každý den
jištěna dozorem, ale i informátorkami. Jestli doposud
nebylo šetřeno chválou a uznáním, pak těmto paním
skládám svou poklonu a dobře vím proč - všechny ať
paní R. Krejžíková, Z. Strakatá, J. Táborská, E.
Ježková, J. Márová, L. Hájková, K. Vejražková, M.
Volfová, V. Palasová, V. Procházková, A.Veselá, ale i
M. Svojtka a já. Ti všichni každý den mimo neděle
věnovali ze svého času minimálně 8 hodin krát 19
dnů! Zdůrazňuji naprosto dobrovolně a bez nároku
na jakoukoli odměnu. Chabá, ale upřímná Vám budiž
tato za všechny návštěvníky výstavy vyslovené –
DĚKUJEME - BYLO TO MOC PĚKNÉ - tak zněl každý
zápis v pamětní knize k výstavě „Poklady z půdy,
aneb co neodnesl čas“ konané od 24. ledna 2009 do
14. února 2009 v Holubicích. Poděkování vyjadřují
nejen občané Holubic, ale i Prahy, Turska, Čičovic,
Svrkyně, Zákolan, Otvovic i Lišnice na Moravě a
Kolína.

Umělecky vypracovaný kroj na výstavě.
Bylo možné spatřit veliké množství fotografií z dob
prvorepublikových, sešlo se mnoho dokladů ve
fotografiích na den odhalení pomníku padlých v roce
1947, stejně tak i dokumenty na dům Fulínů, školu a
na dostavbu kostela. Dobu válečnou i poválečnou
připomínaly potravinové lístky, školní vysvědčení
sourozenců Věry a Václava Svobodových.
Dominantou celé výstavy však byly exponáty obce
Holubice - poprvé v celé historii od založení
roku 1882 byla vystavena Kronika obce
Holubice a jako zlatý hřeb dva originální
holubické zvony, snesené z věže místní románské
rotundy, za dohledu pracovníků firmy Zvonařství
Manoušek, Zbraslav a za asistence T. Millera, M.
Veselého a Mgr. T. Brožka. Tato akce byla dokonale
zdokumentována (o zvonech více v Kaleidoskopu
v Našich novinách). A pak nastal boj s časem popisky k mincím a bankovkám zajistili L. a P.
Měkotovi, jejich instalaci L. Švec, popisky všech
fotografií - co a kdo je na nich - zajistili Z. Strakatá a
J. Strakatý, oficiální pozvánky vypracovala paní
B. Benešová s F. Marešem, rozeslání na různé
instituce a OÚ zajistila paní E. Ježková, seznamy a
popisy exponátů vypracovala slečna N. Málková a
snad nejvytíženější a nejžádanějším v té době byl
pan M. Svojtka. Věřte nebo ne, ale byl tím
nejpracovitějším v celé partě.
Bylo by neodpustitelné nepřipomenout zásluhy paní
Zelendové, která výstavu doplnila vkusným aranžmá,
OÚ nabídl sladkou odměnu školáčkům i všem dětem.
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Výstava zaujala i ty nejmenší návštěvníky.
A výstava v číslech
Počet zúčastněných : 277 občanů a 93 žáků školy a
školky.
Finanční náklady: 0 Kč
Celková částka dobrovolných peněz na opravu
zvonů: 16 537 Kč
Počet zapůjčených exponátů: 494 ks
Nejlepší perlička: dotaz malého školáka: Pane, a co
se vyrábělo s tímhle strojem? A poukazoval na
kafemlejnek.
Všem i nejmenovaným vystavovatelům,
spolupracovníkům a pracovníkům OÚ Holubice, za
obětavost a čas věnovaný spoluobčanům a rovněž
všem návštěvníkům výstavy za účast a finanční dary
na opravu zvonů děkuje Miroslav Sedlář-autor
výstavy.
Zastupitelé se na svém posledním zasedání zabývali
opravou zvonů. Předběžné náklady na jejich obnovu
se pohybují okolo 150 000 korun. Na zbývající
potřebné finanční prostředky obec požádá o dotace
prostřednictvím Krajského úřadu z dotačního
programu Středočeského kraje Fondu obnovy
památek.

Kralupský obchvat – je ještě nějaká šance?
Martin Beneš
Jsem poněkud šokován postojem krajských
zastupitelů (jak těch bývalých, tak současných)
ohledně kralupského silničního obchvatu (viz články
v Našich novinách od září 2008 až do ledna 2009).
Možnost, aby tento obchvat vedl en kolem Kozince a
Erzu (jak oni navrhují), ale mezi Turskem a Libčicemi
(jak navrhli holubičtí zastupitelé), prý ani
nezvažovali.
Neuvěřitelné – možnost, který by nejspíš nikoho
nepoškodila (a ani by snad nebyla výrazně delší,
není hodna zvažování?)
Varianta trasy mezi Kozincem a Erzem mi připadá
jako řešení, které sice pomůže Tursku (omezí se
průjezd aut touto obcí), ale na úkor někoho jiného.
Mám na mysli především nové obyvatele kozinecké
lokality Holubí háj. Zaznamenal jsem jejich
internetovou diskusi, z níž plyne, že mnozí
investovali do svých obydlí, aniž by o tomto záměru
měli tušení. Lidské osudy jsou však zřejmě mnohým
úředníkem a politikům lhostejné.
Mě se umístění trasy netýká bezprostředně, jelikož
nebydlím na Kozinci. Mrzelo by mě však faktické
odříznutí Erzu od života obou našich obcí. Les, který

je obklopen rušnými a rušivými komunikace, sotva
může plnit svou funkci, být oázou klidu a odpočinku.
Navíc je třeba brát na zřetel, že to není ledasjaký
les. Je známo, že Erz spolu s Krlišem (v Tursku) jsou
unikátní místa, kudy kráčely naše nejstarší dějiny,
jak o tom vypovídá Kosmova Kronika česká v
příběhu o lucké válce (o knížeti Neklanovi a hrdinovi
Tyrovi). Něco jsou jistě „jen“ legendy, nicméně často
mívají pravdivé jádro, koneckonců všechny moudré
národy světa si své mýty pečlivě chrání a brání před
vším, co by je mohlo přivést do zapomnění. Ta místa
v našem nejbližším okolí mají svou dlouhou tradici –
archeologické nálezy prozrazují osídlení staré několik
tisíc let. Proto si myslím, že bychom si měli své
historie více vážit, ne s ní hazardovat.
Spíš bych v oblasti Turských polí (v napojení na
starodávnou Budeč nebo i přemyslovský Levý
Hradec) rád viděl naučnou stezku s informačními
tabulemi pro turisty – s povídáním, jak tato místa
spolu historicky souvisejí. Aby bylo jasné, že nejde o
bezvýznamnou lokalitu a že by se k ní mělo
přistupovat hrdě a citlivě. Bezohlednost si
nezaslouží.

Donutila by vás bezvýchodná situace k protestní hladovce či
dokonce k demonstračnímu odchodu ze života?

Miroslav Sedlář
Víme, že Naše noviny mají řešit, pomáhat a
poskytovat prostor hlavně občanům našich obcí v
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jejich svízelné situaci, ale hlavně informovat o
veškerém dění „u nás doma“. S čím však přicházím
dnes zejména před mladé, ale chlapce, muže ale i
rodiče ba i prarodiče je více méně problémem dnešní
i následující doby, která asi nemine nikoho z nás –
doby, kdy bezradnost a neřešitelná situace je
nasnadě. Chci tímto říci ŘEŠENÍ SE VŽDY DÁ NAJÍT
a sahat ke krajnostem, které jsou nevratné, do
myšlení mladého člověka prostě nepatří! Je nutné
nepřeceňovat hodnotu svého života z pohledu
společnosti. Myslíte, že Jan Palach i další živé
pochodně, obětováním mladého života ovlivnit
poměry, jež jím vodily – NE! Tělo za nic přece
nemůže a trápit se budou jen ti nejbližší. Zatímco ti,
kteří by se trápit měli, to zase většinou netrápí,
navíc prožívané utrpení je nesnesitelné. Věřte, že
život a zdraví je nenahraditelné a tím i nad sebe
svatější ideály. Snad se mnozí pozastavíte nad
významem tohoto článku, ale k pochopení jen tento
příklad: Zalepovat na silnici díru až tehdy, kdy díky
této díře přijde někdo o život – má to cenu?! Na
tento článek moc rád uvítám vaši reakci i váš názor
a nebo se vám zdá příliš vzdáleným hřměním bouře,
která má teprve přijít?

Zpravodajství přímo ze školních lavic
Mgr. Vít Šolle
Zápis do první třídy probíhal 15. a 16. ledna. Také
tam byli „ledňáčci“. Tentokrát šlo o ledňáčka říčního,
kterého na obrázku získaly děti za splněné úkoly.
K zápisu se dostavilo 14 dětí. Žádost o odklad podali
rodiče pro čtyři z nich.
Ještě v lednu jsme vyjeli na zimní školu v přírodě
do Nekoře na lyžování. V závodech získala první
místo Gabriela Millerová, druhé Klára Biskupová a
třetí Bára Pódová.

„startovali“ do vesmíru.

Potvrdilo se, že pro mladší děti je lyžování
hračka, nebojí se, nestydí, novým
dovednostem se učí snadno.
6. února se konal 1. školní ples. Děkujeme
rodičům za dary do tomboly. K tanci hrála skupina
Dekameron. Součástí programu byla dvě vystoupení
– balet a břišní tance. V půlnoci se hrálo o kostku.
KOSTKA je totiž symbol našeho školního
vzdělávacího programu a je to slovo složené
z počátečních písmen našich pedagogických priorit.
Komunikace, Odpovědnost, Spolupráce, Tvořivost,
Kompetence, Aktivita.

Přistání zpět na Zemi bylo "hladké".
Máme modernější počítačovou učebnu!
V učebně máme tedy 10 stanic, které jsou již
všechny připojeny k internetu a do počítačové sítě
tak, aby mohly využívat společnou tiskárnu.
V učebně je už také nová fixová tabule. Během
výuky i během počítačového kroužku tak každý žák
může pracovat u svého počítače.
V pondělí 16. února k nám přijelo divadlo s loutkami
Kejklíř. Zahrálo nám pohádku Sněhová královna a
jestli vzpomínáte, tak ten den jsme zapadali sněhem.

Břišní tanečnice na plese.
Od druhého pololetí jezdí žáci 1. a 2. třídy na
plavecký kurz do Kralup nad Vltavou. Díky tomu,
že dopravu smluvním autobusem uhradila obec
Tursko a Holubice, je tento kurz pro naše děti cenově
velmi výhodný.
9. února jsme se staršími žáky navštívili v rámci
přírodovědy planetárium v Praze, odkud jsme

Herci se do školy kvůli sněhu málem nedostali.
Naše škola má své logo. Když jsme ho vymýšleli,
chtěli jsme, aby se skládalo
z písmen T jako Tursko a H
jako Holubice. Nejlepší
nápad měla Kateřina
Filipová. Panáček s tričkem
s číslem 67. Obě naše školní
budovy mají totiž, zajímavá
náhoda, číslo 67.
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Čeká nás beseda se Slávkou Kopeckou
Eva Šárová
Všechny příznivce mluveného slova a dobré nálady
zveme na besedu z cyklu „Setkávání se zajímavými
lidmi“. Tento cyklus poběží až do června letošního
roku a v případě zájmu opět po prázdninách. Naším
prvním hostem, kterého uvítáme v Holubicích bude
oblíbená novinářka, spisovatelka, ale také
nakladatelka paní Slávka Kopecká.
Milá a ohromně vtipná žena, vydává velmi pěkné,
výtvarně pojaté knížky, které vás v knihkupectví
zaujmou hned na první pohled. Slávka Kopecká
vystupuje také v televizi a rozhlase, za léta své
činnosti zpovídala ne jednu českou hereckou
legendu.
Nejraději a s dojetím vzpomíná, jak říká na „Bróďu“
a Jiřího Sováka, a proč? Přijďte si poslechnout. Po
vyprávění jí můžete položit otázky, které vás zajímají
a předložit její knihy k podepsání.
Na závěr to nejdůležitější, beseda se uskuteční ve
čtvrtek 26. března od 17,30 hodin ve
společenské místnosti na holubickém obecním
úřadě. Ale již od 17 hodin si budete moct zakoupit
některou z jejích knih, vstupné bude 20 korun.

Slávka Kopecká se svým Bróďou a Jiřím
Sovákem.
Foto: internet

Kulturní akce
Na Babinci bude ukázka vaření
V pátek 3. dubna od 17 hodin bude v Kulturním
domě v Holubicích probíhat solečenská akce pro
ženy, pod názvem Babinec. Návštěvnice se mohou
těšit na občertsvení, nápoje a hudbu. Na programu
je nejen ukázka vaření s nádobím Tupperware s
ochutnávkou, ale i břišní tanečnice, Kejklíř Pupa varietní umělec nebo Numerologie. Datum narození
totiž obsahuje informace o našem charakteru a
životní cestě, kterou jsme si zvolili. Je to jako okno
do nám neviditelného, ale přece reálného světa a to
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vše vám objasní právě numerologie.
Do programu bude zařazena i úprava a lakování
nehtů, parafínový zábal, pe-shine – úprava třepení
nehtů a lámavost. To vše za akční ceny.

Maškarní šibřinky
Na šibřinky v maskách vás zve TJ Sokol Holubice v
sobotu 14. března ve 20 hodin. K tanci a
poslechu bude hrát hudba A-KLUB.
Vše se odehraje v Kulturním domě v Holubicích.
Přichystána bude i bohatá tombola a vstupně bude
100 korun. Letos opět budou vítány maškarní masky.

Holubický kulturní dům v obležení hasičů
Miroslav Sedlář
Hořelo snad? Nikoliv, hasit však třeba bylo a hasila
se se tentokrát naštěstí jen žízeň. V sobotu 21.
února se konal podle letité tradice každoroční
reprezentační ples sboru dobrovolných hasičů v
Kozinci, který se těší stále velké oblibě.
A že tomu tak bylo i letos potvrdilo účast hostů –
zcela zaplněný a beze zbytku obsazený sál hosty s
chmýřím na bradě, ale i středního věku a vyjímkou
nebyl ani ten, kterému hůlka skotačení nedovoluje.
Že ples byl vskutku reprezentativní dokazovala
vkusná květinová výzdoba i dekorace sálu v
červenobílé barvě, právě symbolu hasičů. Slavnostní
bylo i oblečení hostů – pánové ve společenském
obleku, dámy mnohdy ve velice slušivých modelech.
Pozornost upoutala i slavnostní uniforma mnohých
vysoko postavených a mnoho let již sloužících
funkcionářů v hasičských sborech.
Zlatým hřebem večera byla tombola – na 209 cen a
dá se říci, že velice hodnotných, jako například živé
sele, autokurz pro řidiče, společný seskok padákem
– dary byly věnovaly M. Vocilka, T. Janků, Ing. J.
Miller a další.

Celým večerem provázela hudební skupina Paradox.
V sále i u pípy bojovala celý večer proti žízni vzorná
pohostinská obsluha D. Pudila a kolektivu.
Občerstvení bylo starostí paní Filipové.
O pořádek se postarali páni pokladníci a v sále
funkcionáři SDH Kozinec v čele s panem M. Vocilkou.
Nebyla na místě ani známá to otázka „už se perou?“
či tanec na stole. Sbor dobrovolných hasičů v Kozinci
je jeden z nejstarších v místě i širokém okolí. Jeho
členové svým nadšením a pracovitostí dokázali z
ničeho vybudovat fungující organizaci, která dosáhla
mnoha a mnoha úspěchů a po 109 letech stále plní
odkaz s nímž byla založena z podnětu kozineckého
pana Bohumila Beneše.
Je zřejmé, že kromě likvidace požárů mají dobrovolní
hasiči i řadu dalších povinností. Jednou z nich je i
šíření kultury a že i tento úkol bezezbytku plní, byl
právě popsaný krásný společenský zážitek –
Hasičský ples.
Velký dík patří všem členům sboru dobrovolných
hasičů v Kozinci za jejich veškerou činnost pro naše
obce Holubice - Kozinec

Fotbalové zpravodajství
Přátelská utkání
Naši fotbalisté se střetnou ve čtyřech přátelských
utkáních s celky Vinařic, Otvovic, Dubí a Kaučuku
Kralupy. K prvnímu utkání nastoupí v sobotu
7. března od 15 hodin ve Vinařicích. Druhé
utkání bude v sobotu 14. března na holubickém
hřišti s Otvovicemi od 15 hodin. Ve středu 18.
března nastoupí na hřiště proti Dubí od 19 hodin
na umělém povrchu SK Kladno. Sobota 21. března

od 15 hodin je vyhrazena utkání Holubice – Kaučuk
Kralupy.
Mistrovské utkání
První mistrovský zápas je na programu v sobotu 28.
března v Rudné, začátek je v 15 hodin, ale sraz
fotbalistů je ve 14 hodin. V sobotu 4. dubna sehrají
fotbalisté utkání v Kazíně od 16,30 hodin, sraz k
odjezdu je v 15,30 hodin.

Žáci 5. třídy ZŠ Tursko: Co je to Recyklohraní?
Co by se stalo s přírodou bez třídění odpadů?!
To, co nejvíce potřebujeme k životu je zdravé životní
prostředí. Splodiny z komínů, aut, sprejů ničí naše
ovzduší. To všechno můžeme změnit, a proto jsme
se zapojili do soutěže recyklohraní. Recyklování není
hloupost, měl by se recyklovat hlavně papír, aby se
nemusely kácet nové stromy, které jsou pro náš svět
důležité. Bez nich za sto let nebudeme moci
žít.Vytvářením černých skládek ohrozíme rostliny,
zvířata a bude jich ještě méně než nyní.
Když si spočítáme kolik je vyhynulých zvířat a rostlin
díky bezohledným lidem, tak nám na to stovky rukou
nestačí. Ale přitom to není nic těžkého dát odpadky
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do tašky a roztřídit je do kontejnerů. A tomu chceme
pomoct. Nejenže několik let úspěšně sbíráme starý
papír, ale od loňska také použité baterie. Letos
v lednu na základě přihlášky jsme dostali krásný
červený kontejner na drobné elektrické předměty,
které už sloužit nikomu nemohou.
Za třídění a sběr obdržíme příslušné body, které
vyměníme za učební pomůcky nebo vstupenky do
naučných parků. A tak prosíme, pomozte přírodě a
zároveň také nám, abychom získali dobré umístění
v soutěži. Nevyhazujte nebezpečný odpad do
popelnic a přírody, raději jej přineste k nám do školy.
Za vaši pomoc děkují páťáci ZŠ Tursko.

Bakus: Obcí projížděl Švejk na kolečkovém křesle!
Barbora Benešová
Bakus – tradičního průvodu masek se zúčastnilo na
dvě stě lidí. Bakus byl zahájen v sobotu 14. února a
pochopitelně skončil až nad ránem následujícího
dne. Průvod všemožných masek, jako například
Švejka, Tří mušketýrů, čarodějnic, vos a dokonce i
historických kostýmů. Na zúčastněné čekalo
občerstvení v podobě vepřových hodů v sále
Kulturního domu v Holubicích.
Bakus je tradiční maska, která měla snad původně
představovat římského boha vína a veselí Bakcha.
O půlnoci při masopustní zábavě se prováděl jeho
pohřeb, který dřív představoval ukončení období
zábav před začátkem dlouhého postního období.
Dnes je to jen další atrakce k všeobecnému veselí.

Mušketýři se svým králem a královnou se
nechali vyfotografovat u holubické rotundy.

Catwoman se spřátelila s veselým mnichem.

Ještě chybí nápis: "Odevzdej úplatek nebo zemřeš."
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Kaleidoskop z Holubic a Kozince
Vyprávění 34.
V zimě napadlo fůra sněhu, buď se vyvážel hnůj na
pole, doma se dralo peří – každej na svým místě.
Pajmáma, Verunka, Vlachová, my dvě děvečky, učednik
vod Pátkůch a Ferola Kokoškovic. Svítilo se petrolejkou
co stála na obráceným hrnci. Kolikrát sme se haštěřily,
škádlily až se stůl hejbal. Vlachová drapla lampu: „Vy
neřádi, vy byste vypálili!“ Vyprávěly se všelijaký příběhy.
Nejvíc Vlachová, ta vostávala blízko hřbitova, tak příhod
měla nejvíc.
Našemu pantátovi zase něco vlezlo do hlavy. Večer šel
na karty do hospody. Řikaly sme si s Nandou: „Copak
mu přelítlo přes nos? Nemluví, nefrní?“ Vona byla s
mladou hádka často. Pajmáma mě do hospody k
Pokornejm poslala pro pantátu, aby šel domu. Von řek:
„Ani mi nenapadne! Ráno sme jeli vorat. Ja vodila koně,
Franta plouh. V poledne eště pantáta nebyl doma. Po
večeři sem šla s pajmámou do hospody pro pantátu.
„Pantáto, mají jít ven,“ vyšel něco si povidali. Pak sme
šly domu – bez pantáty. Já si vlezla do postele, jen
zavřu voči, to už bylo po jedný hodině, přilítla
pajmáma, nesla flintu, položila ji ke mně do postele.
Jéžiš jestli to vystřelí! Voni se hádali, slyšely sme
všecko. Najednou pantáta vlít k nám „Kam dala tu
flintu? My dělaly, že spíme. Slyšíte děvky bídky, kde je
ta flinta?“ Vodkryla sem peřinu, von ji popad, vylít ven.
Nando co se stane? Rámus byl čím dál věčí. Slyším, že
lítou na dvůr. Von šel nahoru přes dvůr, vodevřel
chlívek, kde sme měli kousavou svini. Tu vyhrál pantáta
v kartách. Přivez ji kočí vod Chmelů z Noutonic. Ta
svině se dycky po člověku hnala, chtěla kousat! Pořád
byla krz ní hádka. Z tentokrát byla na piketě jenom
svině. Pantáta vodevřel chlívek pustil svini, prásk!
Prásk! Zabil jí. „Jestli bude pořád něco, postříli mi vás!“
Tak a hned ji zahrabte na zahradě.
Druhej den pantáta mazal karty znova a prohrál
pěknýho bejčka. Doma nebyl tak sme svini vyhrabali a
ve chlívě vopařili. Franta nám pomoh, Nanda topila pod
kotlem: „Franto, to bude žranice, ježišmarja Franto!“
„Ju,“ řek na to, „ale dyby něco tak to vodneseš ty!“
Pajmáma něco tušila tak rači šla na Kozinec. Začneme
pařit, škrábat. Najednou se vodevřou dveře vod chlívu –
a pantáta tady! Všude páry „Vy ksindle jeden, kdo vám
to dovolil?“ „Pantáto dyť tý svini nic nebylo.“ „Nic! Dyž
kousala, tak se jist nebude. Stáli sme bezradný, voči ke
svini v neckách, pantáta lítal po chlívě – prát mě se ale
nevodvážil – Franta utek, sedlák ho přived, ten musel
svini naložit na trakař a hodit ji do močůvky u hnoje.
Já: „Pantáto, dyť je to bóží dar!“ „Už sem řek!
Naházejte na ni hnůj.“ Byl to zvláštní člověk. Dyž si
vyved svý, tak dyby snad hóřela chalupa, nešel hasit. A
dyž byl v dobrý náladě, tak by strhal nás i sebe. V zimě
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se mlátilo cepama nebo žentourem. Párovku měl jen
šafář ve dvoře, tomu se muselo za pučení dobře
zaplatit. Vo žních se vobilí sváželo do stodoly, panský
pod kulnu a mlátilo se až pak. Při svážení se poslední
fůra naložila jen do polovic všecky sme na ní nalezly,
doprostřed postavily „dědka“ - panáka z vobilí, pantáta
přines kořalku nebo pívo. Pilo se už na poli, cestou
domu se vejskalo „Ejchuchů! Poslední se svážel bob –
až lusky dozrály. Za dva dni sme si udělali dožínky.
Zamluvily sme sál. Vzkázaly sme na Oujezdec, do
Votvovic a i dál. Až ze Řetovic k nám chodili klucí – tři
hodiny cesty! Na hospodě byl věnec z vobilí. Před
začátkem šel průvod napřed ke starosloví. Starosta
poděkoval za věnec a dal nám zlatník. A šlo se k
sedlákovi, kterej měl nejvíc polích, k Ženíškovum, ten
zas dal zlatku. Muzikanti už věděli jakou písničku má
kerej sedlák rád, tak mu ji hráli. Děti držely muzikantum
noty. Přišli sme připíjet taky do císařskýho dvora
šafářovum a adyjunkovi. To byl takovej sukničkář. Teď
vyběhla na dvůr celá ratejna, Slováci a Slovačky, co tam
byly na práci. Ve dvoře měli asi patnáct páruch
uherskejch bílejch volů s ohromnejma rohama, každej
se jich bál. Dycky v březnu pro ně jeli na dráhu do
Kralup z velkym žebřiňákem. Vo dožinkách večer přišli
mezi nás do hospody – Jura, Marýna i další. Kdo taky
přišel, jako pan a adyjunk. Marýnu porát bral do kola,
ale Franta vod Straku mu ji v kole bral. Adyjunka to
štvalo tak si vzal na pomoc Tondu Márovic. Tonda byl
pověstnej rváč, nebylo vesnice, aby se v ní nepopral.
Měl jenom jedno voko, druhý mu vyrazili při pranici v
Kralupech. Dříč to byl, nadělanej, červenej v obličeji. „A
to je konec, de Tonda Márovic!“ Adyjunk mu dal tuplák
piva a měl hned spasitele. Franta vod Straku i Jura
nechtěli Marýnu dát, hnal se k nim Tonda Mára a strhla
se rvačka. Adyjunka vyhodili ven a před hsopodou se to
midlilo hlava na hlavu. Kluci před hospodou Tondu
zmlátili, šenkýř Pokornej vzal bejčáka Tondu zmlátil, že
byl samá modřina. Na pana adyjunka si druhej den
počkal Franta s Jurou dyž šel z hospody. Když přicházel
k vratum dvora, Jura skočil, strhnul ho na zem,
nazpátek. Franta ho chytil za nohy a táhli ho k rybníčku,
kam vytýkala špína z řízku i močůvka ze dvora, a do tý
močůvky ho hodili: „To máš za pranici i za Márynu!“
Adyjunk Šmahel třetí den zmizel a už se nikdy do
Holubic nevrátil.
P.S.: Poznamenávám, že se spíše jednalo o pana
Jaroslava Máru z Halikovny čp. 63, jak upřesnily
pamětnice té doby. Pro lepší orientaci mezi nositeli
jména Mára, sloužil každému přídomek: Buřt Mára,
muzikant, cestář, slavný, fotbalista Piťa Mára,
jednovokej Mára, Černá Márta, cmunda, dlouhá Márka
atd.
M. Sedlář

