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HOLUBICE – KOZINEC

ČÍSLO 30

Jako již tradičně, se 30. dubna, na Kozinci na Dračkách, konalo Pálení čarodějnic. Novinkou letošní akce byla oprášená tradice
v podobě lampiónového průvodu, který začínal srazem u kostela v Holubicích a poté doputoval až na zmíněný Kozinec.Tam se sešlo
obrovské množství občanů Holubic a Kozince a nejen jich,ale i lidé z okolních vesnic.Děti, které spolu se svými rodiči, utvořili
dlouhý průvod a společně tak dorazili na Dračky, kde již byla připravena velká hranice včetně čarodějnice. A když dorazili
poslední opozdilci, hranice byla zapálena. Podívanou na hořící čarodějnici si děti mohly zpříjemnit pojídáním opečených buřtíků či
grilovaného selátka. Po odchodu těch nejmenších, akce pokračovala až do pozdních nočních hodin, kdy se u dohořívající hranice
příjemně sedělo a klábosilo.
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ŽIVOTNÍ JUBILEA KVĚTEN
Hájková Ladislava
Javůrková Růžena
Tintěrová Jana
Kohoutek Václav

65
60
60
65

let
let
let
let

Jubilantům upřímně gratulujeme a přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let.

KULTURNÍ AKCE ČERVEN
Obecní úřad Holubice a Sbor dobrovolných hasičů Kozinec
pořádají v sobotu

od

na Kozinci „NA DRAČKÁCH“

Program:
Ä

Dětské závody o hodnotné ceny-sraz všech dětí v 8:30 na Kozinci

Ä

Prohlídka techniky integrovaného záchranného systému

Ä

Ukázka zásahu hasičů

Ä

Mnoho zábavy pro naše nejmenší-tetování,točení keramiky a její malování

Ä

Prohlídka současné i historické požární techniky

Ä

Mnoho dalších atrakcí-skákací hrad,popcorn

Občerstvení:
Ä

Pro všechny děti je připraveno zdarma občerstvení

S sebou:
Ä

Vezmi si sebou dobrou náladu a chuť zasoutěžit si!

Taneční zábava TYP
Taneční zábava na letní parketu v Holubicích.
Jako první vystoupí všemi velice oblíbená skupina TYP.
Zábava se koná 28.6.2008 od 20:00 hodin na letním parketu v Holubicích.
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INFORMACE OÚ
OČKOVÁNÍ PSŮ
Ve čtvrtek 5.června 2008 proběhne očkování psů a to od 16:00 hodin před budovou nového OÚ Holubice.

PRODEJ SPOTŘEBNÍHO A TEXTILNÍHO ZBOŽÍ
Oznamuje občanům, že dne 15.6 2008 od 9:00 do 13:00 hodin proběhne v Kulturním domě V Holubicích
prodej spotřebního a textilního zboží.
Něco málo z nabídky.
Úpletové prostěradlo jednolůžko 45,Ponožky kotníkové 3 páry
29,Mašlovačky
29,-

Úpletové prostěradlo dvoulůžko 99,Triko kr. rukáv
29,Sada štětců
29,-

Ponožky zdravotní ČR výroba 25,Alobal
12,A mnoho dalšího zboží za nejlepší ceny.

ZMĚNA INTERVALU SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Oznamujeme,že s platností od 2.6.2008 se mění interval svozu komunálního odpadu z
čtrnáctidenního na týdenní.

ZMĚNA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ LINKY Č.316
Oznamujeme, že s platností od 15.6.2008 se mění jízdní řád linky č.316.
Nový jízdní řád je uveřejněn v tomto vydání Našich Novin. (str.7)

PAN POPELA SPĚJE DO FINÁLE, HOLUBICE JSOU STÁLE NA ŠPICI …
Holubická škola stále drží první místo v soutěži s panem Popelou. V průběžném pořadí ke konci dubna má v přepočtu na
jednoho žáka 283 kilogramů odevzdané papíru, což je o pětaosmdesát kilo více, než škola na druhém místě. Jelikož uzávěrka
soutěže je již 13. června, tak by jí jedno z oceněných míst již nemělo uniknout. Škola by tak měla získat stejně jako loni jednu
z odměn, kterou jsou sportovní potřeby, společenské hry a reklamní dárky v hodnotě 5000 korun. Navíc může uspět i podle
druhého kritéria, tedy celkového odevzdaného množství, kde je zatím s 8490 kilogramy druhá. A to je v soutěži, do které je
zapojena řada mnohem větších škol převážně z Prahy, určitě velký úspěch. Za to patří všem, kteří nelení a svůj papírový odpad
nehodí do kamen či popelnice, ale odnesou dětem do školy, obrovské díky!
Výsledky soutěže budou podle pořadatele, společnosti A.S.A. s.r.o., vyhlášeny do 20. června 2008, odměny předány do 27.
června 2008. Loni se holubická škola v soutěži s panem Popelou umístila na druhém místě. Sběrem starého papíru celkem vydělala
4.764 Kč, které využila na školní výlet a výtvarný materiál. Jako výhru škola dostala dva fotbalové a dva volejbalové míče, dvě
sítě, dvě soupravy pro stolní tenis, dvě soupravy stolních společenských her, domina a hrací karty. Každý žák navíc dostal
dárkový balíček s omalovánkami, pexesem, žvýkačkami, zápisníčkem, pokladničkou a tričkem.
ČERVEN MĚSÍC MYSLIVOSTI…
Tak jako svatý Hubert je patronem myslivosti, tak i měsíc ČERVEN je jeho velkým pomocníkem.
V jeho měsíci přicházejí na svět nová mláďata a on jim svými hřejivými paprsky pomáhá. Tak i my jim pomůžeme tím, že se
v přírodě pohybujeme tiše,chodíme po vyznačených cestách. Hlavně milovníci přírody se svými čtyřnohými miláčky prosíme, aby
je měli na vodítku a nenechávali volně pobíhat.
Zrovna tak věříme, že svět z koňského hřbetu je krásný,ale i vy milovníci tohoto sportu se zamyslete kudy povedete své koně a
jestli jste zrovna teď někomu neublížili …
Děkujeme za pochopení-J.D.- Sdružení myslivců
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HOLUBICKÁ POUŤ SKONČILA VELKÝM ÚSPĚCHEM …
Hlavně aby nepršelo, znělo snad každému
z úst,tomu kdo se podílel na přípravě a organizaci tradiční
pouti v naší obci. Oslavy se konaly v sobotu i v neděli ve
spolupráci OÚ Holubice a TJ SOKOL Holubice a za pomoci
finančních příspěvků od společností FISA s.r.o.,SAD
s.r.o.,1.Dejvická spol.s.r.o., Accon managers & partners
s.r.o.,p.Čonky,p.Pileckého a Jaroslava Holečka (Kralupy
n/Vlt.).
Přicházející návštěvníky vítali s ošatkou plnou
domácích koláčků selky a chasníci a nejen to, určitě
nezůstali bez povšimnutí rozložené stánky na hrázi u
rybníka. Majitelům všech stánků moc děkujeme za účast
Na své si přišly hlavně děti, nejenom že udělaly ,,vítr
v peněženkách,, svým rodičům a prarodičům, ale i jejich
řádění na pouťových atrakcích nebralo konce. Poděkování
patří také dětem ze 6.třídy ZŠ Velké Přílepy za skvělé
divadelní vystoupení v doprovodu paní učitelky Martiny
Eliášové. Vůbec nelitujeme s výběrem dechové kapely
Božejáci, protože účast tanečníků na parketu mluvila za
vše a že jste využili také možnosti nechat si zahrát svým
kamarádům a nezapomněli jste popřát všem Janám
k svátku.Tolik slziček dojetí jsem při pouhém pohledu
dlouho neviděl. Nebyla nouze ani o dobré pohoštění. A co
tomu říkal řezník Krkovička? Ten se vesele usmíval, že mu
naložené maso v hrnci ubývá.
Co říci závěrem, kdo nepřišel, o hodně přišel a že
ten kdo přišel, bohatší odcházel.Všem návštěvníkům
můžeme přislíbit, že budou-li okolnosti nakloněny, budeme
hezkou tradici v příštím roce opakovat.

František Mareš-Předseda TJ SOKOL Holubice
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CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI
Navazujeme na článek-CVIČENÍ S DĚTMI- z minulého čísla Našich
Novin (strana 11).
Ozvalo se nám několik maminek a proto Vás chceme všechny co
nejsrdečněji pozvat na informativní schůzku na toto téma, která se
bude konat 18.6.2008 od 9:30 hodin v prostorách OÚ Holubice.
Zveme tímto i rodiče dětí, které jsou mladší 2 let.
Těšíme se na Vás Šárka Satrapová
Kontakt: satsarka@t-email.cz , tel: 603 990 481

Z DOPISŮ NAŠICH SPOLUOBČANŮ
Střel do hejna hus a postřelená se ozve –
i tak by se dal chápat tento můj dnešní příspěvek do NN. Totiž nelze bez ZAREAGOVÁNÍ přejít článek člena redakční rady NN
(dosud je neznámo kdo ho tam delegoval či zvolil), zveřejněný v květnovém čísle na páté straně panem Petrem SATRAPOU. Jeho
článek poukazuje na neutěšený stav ovzduší v našich obcích a jako příčinu uvádí používání nekvalitních, neudržovaných komínů,
kotlů na tuhá paliva, spalování plastů atd. a hlavně bezohlednost sousedů kteří se nehodlají řídit radami autora výše zmíněného
článku a nehodlají se ani řídit a plnit jeho přání či výhružky – totiž rozbourat starý a vybudovat nový komín, používat jen kvalitní
topivo (uhlí) vyměnit třeba i ještě sloužící kotel, nebo přebudovat vytápění domu na el.proud, dále 5x až 6x v roce si nechat
vyčistit komín – zvát si odborného kominíka – no prostě jedno poučení či rada lepší než druhá. Možná se bude zdát, že brojím
proti čistému ovzduší, nebo zdravému životnímu prostředí, ale považuji se za realistu a jak se říká uvidím si na špičku nosu, čtu
tisk a dovedu si při selském rozumu spočítat a představit náklady na realizování uvedených rad, přání a výhrůžek v článku
p.Satrapy uvedených. Vybourání dá se říct celého středu domu, vystavět nový komín a často né jeden, předělat stávající rozvod
vody z kotle, opatřit a instalovat kotel na el.proud, vybudovat vlastní přípojku proudu od trafostanice, zajistit betonové sloupy
nesoucí samostatný kabel, (připomínám, že rozvodné závody přípojky již nepovolují, neboť kapacita obcí je již dávno vyčerpána) o
platbách za odebraný proud ani nemluvím – nechci-li být vulgární.
Prostě takové výše uvedené rady nelze brát vážně – slouží jen k roztančení občanů, v konci nic neřeší, ani nepřinesou, jsou jen
zbožným přáním nezasvěcených a místních poměrů neznalých lidí. Věřím, že každý zdejší občan místo poučování by raději uvítal
sdělení z kompletních míst např. jak a kde žádat a získat zmíněnou státní dotaci (nikoliv podvod viz.přímotopy) dále kde vůbec je
možno kontaktovat a za kolik kominíka, případně jak získat povolení na el.přípojku a hlavně kde získat peníze při dnešních
běžných příjmech a devíti tisícovkách důchodech bez zadlužení ještě u pravnoučat. Podotýkám: nemůže-li pro zlepšení situace
udělat nic obecní úřad, co pak může dělat občan obíraný jak a kde se dá.
Domněnku, že příjem polemizujícího je né zrovna malý budí doporučování spoluobčanů i mnoha tisícová investice do zateplování
pětsetlet a i více starých z kamene vybudovaných domů. Jistě sám jde příkladem a splašky včetně fekálií z jeho domu končí
v kanalizaci a nikoliv v místním rybníku – jak tomu po léta za předchůdců bývalo, čtyřkolový miláček má řádně seřízený motor,
případně nový nechrlící olovo a jiné jedovaté těžké kovy. Olej nezkrápí všechny cesty, stejně tak je nainstalován bezvadný
katalyzátor řádně čistící výfukové plyny a plnými doušky „nekrmí“ tolik ohrožované předškoláčky neuváženě procházející snad
každý den místní ulice.
Věřte vážený pane i čtenáři, že takto NE! Naše obce byly odpradávna známé svou smířlivostí bez nenávisti, závislosti a každému
vždy bylo jasné co je možné si k sousedu dovolit a co né! Věděli na čem stojí dobré sousedské vztahy, že tím je vzájemná
tolerance, výpomoc i ohleduplnost a moudré řešení každého problému a potíží, bez individualistického prosazování nereálných a
né zrovna nejlehčeji uskutečnitelných zájmů a přání – podle zásady: napřed prokaž co jsi pro věc udělal ty a pak konání požádej
na ostatních.
Prosím – buďme daleko od vzájemného osočování, vyhrožování, chytračení a vyhledávání chyb a předmětů a raději společně
hledejme rozumné a snadněji realizovatelné řešení, používejme čistý rozum a né výkřiky novin. Rád uvítám vaše připomínky a
názory na můj článek a vněm nově otevřené téma, které nelze přehlednout – přichází do našich obcí nová doba vyžadující nový
přístup a neodkladné řešení.
Za Váš čas a prostor NN. Děkuje M.V.
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BOŽEJÁCI V HOLUBICÍCH
Velké většině občanů z Holubic a Kozince i různě vzdáleného okolí až do 24.května tohoto roku, uvedený nadpis tohoto
článku nic neříkal. Božejov, který dal jméno kapele propagující jihočeskou dechovku bezchybně psanou s velkým ,,D‘‘ se nachází
v Jihočeském kraji,okrese Pelhřimov na hl.silnici do Jindřichova Hradce. Kdo však pečlivěji přečetl vydání Našich Novin věděl, že
OÚ a TJ SOKOL Holubice zastoupený paní starostkou E.Ježkovou a panem F.Marešem se dopustí v rámci holubické poutě tak
velkorysého a nezapomenutelného činu a uspořádají koncert nejen k poslechu, ale i k tanci, na kterém se o překrásné odpoledne a
životní prožitek postará z České televize,rozhlasu,hudebních soutěží v Čechách i za hranicemi velice známá dechovka-kapelapodle jejího sídla v městečku Božejov zvoucí se Božejáci! Na počátku úvah o pozvání kapely byla obava snad z malé účasti občanů
a jejich nezájmem a ,,dechnu,, zejména hodně mladých a odrostlejších, ale k nemalému překvapení nejen pořádajících, ale i všech
zúčastněných pravý opak byl pravdou-jako důkaz tohoto konstatování byly doslova přeplněné ulice parkujícími auty návštěvníků
právě dechovou hudbu a zmíněnou kapelu milující a obdivující. Z davu přítomných najedenkrát bylo možno zaslechnout slova
chvály,obdivu i přání: ,, To zaslouží velké poděkování nejen výše jmenovaným pořadatelům a autorům, tak srdce potěšující akce,ale
i OÚ Holubice-Kozinec a organizaci TJ SOKOL Holubice v jejichž čele paní starostka i pan Mareš stojí.‘‘
Poděkování, pochvalu a důvěru vyslovují a slibují místní i přespolní nadšenci a obdivovatelé tak krásné české muziky,podané
jedním z nejkvalitnějších hudebních těles-Božejáky.Díky za Vaší obětavost pro naše občany Vám Evo a Františku a hudebníkům za
četné přídavky písniček na přání,díky za bezvadné občerstvení.Současně vyslovujeme: ,,Jen tak dál-opakovat!‘‘
Na přání mnoha nadšených a moc spokojených účastníků,připíjíme na Vaše zdraví,domů se nechtělo nikomu.
M.S. a občané Holubic

Vážený pane Satrapo,
velice mě potěšil Váš příspěvek do Našich novin o zamořování Holubic nevhodným spalováním. Už jsem si někdy myslel, že jsme
snad s manželkou v Holubicích sami, kdo si nelibuje v dýchání odporných zplodin. Situace je opravdu neudržitelná a ještě horší
byla v letošním jarním období. Jen považte, jaké je to "potěšení", když si člověk odpoledne sedne na sluníčko na zápraží a za
chvíli se ocitne v kouřové cloně - doslova jako v komíně. A nejde jen o nějakou čtvrthodinku zatápění, ale o dlouhé hodiny
šíleného čouzení. Přitom stačí tak málo - například topit dřevem. Tuto možnost před časem zvolili jedni z našich sousedů a od té
doby jejich komíny pro nás nepředstavují žádný problém. Větrat a být na zahrádce tedy můžeme jen v dobách, kdy to někteří ze
sousedů "dovolí". To jistě není stav, který by respektoval práva majitelů nemovitostí. Vždyť nikdo nesmí dle zákona druhé
obtěžovat nad obecně únosnou míru! A v takovýchto případech už byla ona pomyslná míra mnohonásobně překročena.
Proto i když s Vámi souhlasím, že nejlepší cestou je vytvořit "klima", kdy bude takové jednání společensky neúnosné, myslím, že
alespoň v těch nejkřiklavějších a "nejzarputilejších" případech by byla trocha sankcí již na místě. Protože na co máme ještě
čekat? Dalších deset let, jestli někteří naši spoluobčané náhodou nepřijdou k rozumu? Myslím, že už se čekalo na jejich
zmoudření dost dlouho. Nyní by měli pocítit, že pravidla a zákony platí pro všechny stejně, ať už se jim to líbí nebo ne.
V každém případě navrhuji obecnímu úřadu alespoň jakousi obdobu celostátní soutěže Ropák roku, který byl zrovna nedávno
vyhlašován. Proč by se nemohl v Holubicích každoročně vyhlašovat největší holubický ropák? Nejde mi o jmenování konkrétních
"ropáků", stačí zveřejnění fotografií jejich čoudících komínů. Kdo se bude chtít poznat, ten se pozná. Nakonec by porota
vyhlásila, kdo z nich je "nej".
Já sám doma topím elektrickými přímotopy, případně dřívím.

Martin Beneš

ZPRÁVY TJ SOKOL HOLUBICE
V měsíci květnu jsme sehráli tyto zápasy:
ŽÁCI:

DOROST:

Tuchoměřice : Holubice 7 : 4
Č.Újezd : Holubice
3:1
Holubice : Horoměřice 14 : 0

Hostivice : Holubice
Holubice : Roztoky
Č.Újezd : Holubice
Libčice : Holubice

A-MUŽSTVO:
2:1
4:4
2:2
2:2

Středokluky : Holubice
Holubice : Kazín
Lety B : Holubice
Holubice : Kosoř
Rudná : Holubice

4:2
4:4
2:5
6:1
0:1

František Mareš-předseda TJ SOKOL Holubice
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PRÁVY ZŠ
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ZPRÁVY ZŠ
Helpíkův pohár
V pondělí 5.5.2008 jsme se s dětmi, které vyhrály obecní kolo soutěže HELPÍKŮV POHÁR, účastnili kola krajského. Soutěž se
konala v oboře Hvězda v Praze 6 . Anežka Hunková, Jan Soukup, Radim Kačírek, Jan Prach a Adéla Brunclíková statečně bojovali
za Tursko. Soutěž byla zaměřena na poskytování první pomoci, samozřejmě se hodnotili především znalosti, ale i čas. Anežka,
Radim i oba Honzíkové byli dobře připraveni a také byli za své znalosti pochváleni odborníky na slovo vzatými. Adélka byla
náhradník, který ale statečně fandil a byl velkou psychickou oporou pro své kamarády. Z celého Středočeského kraje a Prahy se
přihlásilo celkem 45 družstev , my jsme skončili na 32. a 34. místě. Družstva byla po dvojicích. Ve volných chvilkách si děti
mohly prohlédnout hasičský vůz, vyzkoušet si hašení požáru v praxi a dozvědět se něco zajímavého o práci nejen hasičů, ale
i policie, městské policie a záchranné služby. Soutěž i doprovodný program trvala do 15:15 hodin, takže domů jsme se dostali až
v půl páté. Dětem se den líbil a slíbili jsme si , že se na příště lépe připravíme, abychom určitě vyhráli, protože ceny jsou
opravdu lákavé. Výherce se zúčastní tzv. Rallye-Rejvíz, což je mezinárodní soutěž záchranné služby a koná se každoročně
v Jeseníkách.
Petra Vápeníková, vychovatelka ŠD
Návštěva u hasičů
V úterý 6.5.08 jsme jeli do Velkých Přílep a odtud do Roztok u
Prahy. Tam nás čekal hasičský sbor. Ten nám ukázal, co
všechno potřebují hasiči na záchranu lidí a hašení požárů. Pak
nám předvedli výstroj, zkoušeli jsme, jak je těžká. A byla
hodně těžké. Ukázali nám jak vysunout žebřík, který byl
dlouhý 30 metrů a pak nám zahoukali na rozloučenou.
A šli jsme pěšky do Černého Vola. Bylo to asi 7 kilometrů.
Cestou jsme měli 10 zastávek přírodovědné a vlastivědné
stezky. V závěru cesty jsme dost zmokli a měli jsme mokré
kalhoty a boty až na ponožky. Domů jsme dojeli
autobusem.
Anežka Hunková , 5. třída

Žáci základní školy
si Vás dovolují pozvat na vernisáž výstavy výtvarných prací,
která se bude konat v pondělí 16. června od 18:18 hodin
v prostorách Obecního úřadu Holubice.

Vážení rodiče,
kteří se stěhujete do Holubího háje. Naše základní škola prochází změnami, které přináší větší kvalitu ve vzdělávání a bohatou
nabídku školních i mimoškolních aktivit. Usilujeme o partnerskou spolupráci s rodiči a komunitní charakter naší školy. Přitom si
uchováváme výhody školy s rodinnou atmosférou, individuálním přístupem a s možností předcházet patologickým sociálním jevům
jako je šikana, agresivita apod. Postupně zavádíme plně organizovanou výuku a díky vstřícnému postoji zřizovatele se viditelně
zlepšují materiální podmínky školy. Činnost školy můžete sledovat na našich internetových stránkách
http://www.volny.cz/zstursko/.
Vážení rodiče, rád se Vám poskytnu podrobné informace o naší škole osobně během schůzky, kterou lze sjednat telefonicky,
nejlépe na čísle 724 840 861.
Mgr. Vít Šolle, ředitel školy
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Zápis č.4
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Holubice-Kozinec ze dne 27.5.2008
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva zahájil místostarosta obce pan Mgr.Drahomír Mejzr, který řídil další průběh jednání.
Přítomno: 6 členů zastupitelstva obce:
p.Pilecká,Mgr.Mejzr,p.Šulc,p.Satrapa,p.Šrámek,p.Doubek
Omluveni: 3 členové zastupitelstva obce
p.Ježková,p.Šedivá,Ing.Miller
Jednání bylo řízeno dle schváleného programu.
Začátek : 18:00 hodin
Zasedání bylo schopno se usnášet.

Zastupitelstvo obce Holubice-Kozinec schválilo:
1.
zapisovatelem na tomto zasedání byla jmenována paní Markéta Pilecká
2.
ověřovateli zápisu byli jmenování pan Antonín Šulc a pan Petr Satrapa
3. uzavření smlouvy o zřízení věcného mezi obcí Holubice a společností Bromil s.r.o. na pozemcích p.č. 634 a 637 v k.ú.
Kozinec z důvodu vedení inženýrských sítí pro závlahový systém ve výši 20 Kč za běžný metr.
Hlasování : pro 5,proti 0,zdržel se 1
4. uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Holubice a společností STATUS stavební a.s., kde předmětem smlouvy budou úpravy
základového kříže hranolové věže, obnova sakristie-rotunda Narození Panny Marie v Holubicích.
Realizace bude probíhat na základě získané dotace z Ministerstva kultury-havarijní program ve výši 200.000 Kč
Hlasování : pro 6,proti 0,zdržel se 0
5. svoz komunálního odpadu 1krát týdně s platností od 2.6.2008
Hlasování : pro 6,proti 0,zdržel se 0
6. zprávy z 2.jednání finančního výboru ze dne 13.5.2008
a) OZ schvaluje navrhované změny doporučené finančním výborem.Jedná se o tyto změny:
Příjmy:
Paragraf
0000
položka 1361
Výdaje:
Paragraf
0000
položka 4112
Hlasování : pro 6,proti 0,zdržel se 0
b) získání finančního příspěvku z Grantu tělovýchovy SK ve výši 10.000 Kč a přijetí finančního
příspěvku ve výši 132.000 Kč z programu POV SK. Prostředky budou čerpány na realizaci
dětského hřiště Kozinec.

Zastupitelstvo obce zamítlo:
1.

žádost pana Františka Čermáka ve věci odkoupení obecního pozemku p.č. 545 v k.ú. Kozinec o
výměře 8.146 m2
Hlasování : pro 6,proti 0,zdržel se 0

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1. zprávu kontrolního výboru z kontrolního dne stavby MŠ Holubice konaného dne 15.5.2008 za přítomnosti investora
stavby,OÚ Holubice-p.Zajdla a nově jmenované ředitelky MŠ pí.Váňové.
Projednány byly požadavky ředitelky na vnitřní vybavení, telefonní sítě, elektor. Ovládání vstupních dveří, rozmístění
zásuvek. Požadavky budou písemně předloženy OÚ Holubice a investoru stavby Highest Investment a.s. v průběhu
21.týdne.Investor připomíná, že stavba je prováděna podle schválené dokumentace, dokončení je smluvně zajištěno tak,
aby provoz školky mohl být zahájen 1.9.2008.V současné době se připravuje provozní řád MŠ,kuchyně a odpadového
hospodářství.

Ověřili: A. Šulc a P.Satrapa
Zapsala: M. Pilecká
Opis:
N. Málková DiS.
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INZERÁTY

Mateřská škola Holubice, okres Praha – západ
Přijme pro školní rok 2008/2009 zaměstnance na následující pozice :
• Učitelka mateřské školy
• Personální pracovník /úklid
• Kuchařka pro školní jídelnu
• Hospodářka / Vedoucí školní jídelny
Požadujeme :

kvalifikační předpoklady výhodou
práce na PC ( pro pozice : učitelka MŠ, hospodářka/ vedoucí ŠJ )
Nabízíme :
zcela nové prostory, příjemné prostředí, profesionální kolektiv , příspěvek na
stravné z FKSP
Předpokládaný nástup : září 2008
Kontaktní osoba :
Helena Váňová
Telefon :
( +420 )739 105 299
Profesní životopis s kontakty zasílejte prosím (s uvedením hesla na obálce - Korespondence MŠ) na adresu :
Obec Holubice, Holubice č.p. 175, 252 65 pošta Tursko.
!!! NEJPOZDĚJI DO 15.6.2008 !!!
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KOUTEK PRO NEJMENŠÍ
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KALEIDOSKOP Z HOLUBIC A KOZINCE

Vyprávění 27

V květnovém čísle Našich Novin jsme se v kaleidoskopu rozloučili se Slovákem Jurou a jeho drátenickou živností na
Trněném Oujezdci- dnes se vrátíme tamtéž za prožitky nám již známých osob, za jejich tehdy běžným životem a osudy.
Takovou sme měli bídu, že sme neměli častokrát ani kapku vomastku.Vo talířích nebylo ani zdání,ale hrnek měl každej
svůj, jeden na kafe, na polivku, na brambory-na všecko.Jen tatínek měl větší misku.Když sme my malý v sobotu umyli,přidala
maminka do vaničky špetku sódy,přeprala košile,hodila je přes bidlo. V neděli ráno vzala dubovej válec-mandlovku-navinula košile a
na lavici to vymandlovala.Nežehlila, říkala, že by se to spálilo.Vařívala nám často skleněnou polivku.Na jíšku nebylo, tak do ní dala
uvařit pár bramboru, z černý mouky udělala pucliky, zavařila to a skleněná polivka byla hotová.Velká pochoutka byla cibulová
vomáčka,ale byla jen někdy.Chudý lidi si mohou dopřát trochu lepčího jídla jen třikrát štyrykrát do roka,vo pouti,vo posvícení,vo
křtinách a na velký svátky, to byly vánoce a velikonoce a taky vo veselce. A to i vo takovejch příležitostech někdy hubu
vošidili,kolikrát host ani nevěděl,na čom si tolika pochutnal. Tak jako můj bratr Karel.Byl za mládence na veselce Josefovi
Podroužkovi.Tatínek mu koupil černý šaty-věčí, aby mu ňákej rok vydržely. A klobouk,bouřku. A taky náprsenku-forometku
s manžetama a tvrdým límečkem. V deset hodin byly vodavky. Po vodavkách se jedlo,pilo se a šlo se do hospody tancovat.Sešlo se
tam půl vsi..Ženich se u stolu rozpovídal,měl už trožku upito ,,Tak co, jak vám u nás šmakovalo?To sme si dali,to bylo masiko,
vite!Kadle,co ti nejvíc šmakovalo,,Karel povidá: ,,Nejvíc to vepřový se zelím, to bylo jako dort.‘‘A ženich :,,Tak vidiš ty blboune!Víš
co to bylo?Pes!‘‘Karel tomu nechtěl věřit: ,,Nelži,Josef,nelži!‘‘ ženich zavolal na mámu: ,,Mámo, co to nylo?Prase nebo pes?‘‘ Máma
na to :,,Ty taky všechno vyžvaníš.No když tak oroduješ, tak to byl pes.‘‘Kadlovi se v tu chvíli udělalo špatně.Jak měl tu bouřku
když šel přes sál ven tak to pustil do tý bouřky.Přivedli ho domu a Karel sebou praštil i v těch černejch šatech na šrůzok.Tatínek
myslel, že je vožralej.Vzal řemen,Kadla postavil,nafackoval mu eště mu roztrhl i náorsenku .Karel: ,,Tatínku, dyť já nejsem
vožralej!‘‘ A zvracel a zvracel.Maminka přinesla škopíček, a dokavaď měl v sobě toho psa, tak blil. A Karel se zařek:,,Do smrti
nejdelší bych žádnýmu nešel za mládence.Maminko, rači mi udělejte škubánky!‘‘
Jak se začalo mlátit-to mi bylo tak deset let-šly sme my děti všický k nápravce na Hol nebo na Kozinec.Stávaly sme
venku, přišel pantáta nebo ve dvoře milostpán nebo šafář a řek: ,,Štyry budete nosit plívy, štyry nosit ohrabky, jedna budete
nahóře přihazovat.‘‘ Některý sme šly na stoh nebo na voploteň.A jedna na vále rozvazovala povřísla.Vod pěti ráno do půl sedmý
večer, patnáct až dvacet grejcarů za den.Ta co dává do párovky, dvaatřicet. Večer sme pak doma usnuly natotata a spaly jak
zabitý.Leželij sme na zemi.Maminka s tatínkem spali na jedný posteli, tři děti na druhý, my ostatní na štrůzokách na zemi.Když
sme ránovstávaly, šlapaly sme jeden po druhým.Při té bídě sme mělij kousek radosti.Stehlika.V kleci. Tatínek nám ho chytil nalep
na zahrádce.Měl krásně malovaný péří-sameček má hlavičku podlouhlou,samička kulatou.Jednou ráno mu maminka sundala hadr
z klece-a stehlík byl nataženém.Všický sme pro něj plakali.Z jara nám tatínek chytil na Holi Nového. Toho jsme pak měli hodně
let.Naučil se zpívat, hezky zpíval.
Příště s kozou u kozlíka babičky Kolmistrovic na Vystrkově mezi Votvovicema a Zakolanama.

OZNÁMENÍ

Redakční rada Našich Novin při OÚ Holubice-Kozinec, upozorňuje a oznamuje svým dopisovatelům a žadatelům o
zveřejnění svých dopisů, že od tohoto čísla Našich Novin, tj. třicátého, vydaného v měsíci červnu 2008 včetně,nebude nadále
brát zřetel na nepodepsané či alespoň monogramem vlastního křestního jména a příjmení označené rukopisy a
čistopisy.Respektováno nebude ani výslovné přání autora o utajení jeho jména.Obdržené rukopisy redakční rada NN (Našich
Novin) neeviduje ani nezakládá a tedy nemůže nést zodpovědnost za neúřední obsah soukromé korespondence.
Za pochopení moc děkujeme a žádáme: posílejte jen podepsané žádosti o zveřejnění v Našich Novinách-zejména na
takové se těšíme a rádi vyhovíme-nestyďme se za svá jména!
Děkujeme-redakční rada Našich Novin.

N a š e n o v i n y – Vydává Zastupitelstvo obce Holubice - Kozinec.
Redakční rada: Eva Ježková, Naďa Málková DiS., Miroslav Sedlář, Petr Satrapa
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