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OBCE

ÿERVENEC-SRPEN

DđTSKÝ DEN NA KOZINCI 2008
Dne 7. Āervna 2008 byl již tradiĀnĒ uspoĢádaný DĒtský den
Sborem dobrovolných hasiĀĪ Kozinec a Obecním úĢadem
Holubice.Po krátkém
úvodním slovu následovala první Āást
dĒtského dne.DĒti mĒli možnost zmĒĢit své síly v netradiĀních
patnácti sportovních disciplínách a vyhrát si pĒkné ceny.Celkem se
sešlo témĒĢ 130 dĒtí nejrĪznĒjších vĒkových kategorií. Tou byli
již tradiĀnĒ soutĒže, které doznaly nĒkolik zmĒn oproti pĢedešlým
rokĪm.Novinkou byla lukostĢelba, dále týmové bĒžky , petanque a
mnoho dalších zajímavých disciplín, nechybĒl ani skákací hrad pro
dĒti.OdmĒnu dostaly všechny zúĀastnĒné dĒti.ZároveĜ musíme
podĒkovat všem, kteĢí se podíleli jak finanĀnĒ Āi osobnĒ na
zorganizování této akce pro naše dĒti a popĢát si,aby se i pĢíští rok
našlo dost nadšencĪ a sil uspoĢádat další pestrou zábavu pro naše
ratolesti.
SDH Kozinec
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ŽIVOTNÍ JUBILEA ÿERVEN

Krejžíková RĪžena

82 let

Jubilantce upĢímnĒ gratulujeme a pĢejeme vše nejlepší a hodnĒ zdraví do dalších let.

KULTURNÍ AKCE ÿERVENEC A SRPEN

SPORTOVNÍ DEN PRO DđTI
V sobotu 5. Āervence od 13 hodin na fotbalovém hĢišti v Holubicích se uskuteĀní Sportovní den pro dĒti.
PĢijčte si zasoutĒžit a zasportovat. Zváni jsou dĒti všech vĒkových kategorií.
Pro dĒti je pĢipraven zábavní program a malé obĀerstvení.
PoĢádá TJ SOKOL Holubice

TaneĀní zábava TYP
TaneĀní zábava na letní parketu v Holubicích.
Jako každý rok vystoupí na závĒr letní sezóny skupina TYP.
ZaĀátek ve 20:00 hodin,letní parket Holubice
PoĢádá TJ SOKOL Holubice
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INFORMACE OÚ
PRODEJ SPOTġEBNÍHO A TEXTILNÍHO ZBOŽÍ
Oznamuje obĀanĪm, že dne 12.7 2008 od 9:00 do 13:00 hodin bude v Kulturním domĒ V Holubicích prodej
spotĢebního a textilního zboží.
NĒco málo z nabídky.
Úpletové prostĒradlo jednolĪžko 45,Ponožky kotníkové 3 páry
29,MašlovaĀky
29,-

Úpletové prostĒradlo dvoulĪžko 99,Triko kr. rukáv
29,Sada štĒtcĪ
29,-

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

KNIHOVNA HOLUBICE OZNAMUJE
Oznamujeme všem ĀtenáĢĪm, že o prázdninách, bude knihovna Holubice pro veĢejnost
uzavĢena.
TĒšíme se na Vás opĒt od 1.záĢí 2008. DĒkujeme za pochopení.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ AUTOBUSOVÉ LINKY Ā.316
Oznamujeme, že s platností od 28.6.2008 je v platnosti prázdninový jízdní Ģád autobusové linky Ā.316.
Aktuální jízdní Ģády naleznete na webových stránkách : www.ropid.cz nebo na www.holubicekozinec.cz
Dochází pouze k mírnému omezení ranní špiĀky na interval 12 minut,ve všechna ostatní období je provoz shodný se stávajícím
jízdním Ģádem.PĪvodní jízdní Ģád bude opĒt v platnosti od 30.8.2008.

INFORMACE: KANALIZACE,VODA A PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Žádáme tímto obĀany Holubic a Kozince, kteĢí si ještĒ nevyzvedli projekty na kanalizaĀní a vodovodní pĢípojky,nechĨ si je
vyzvednou v kanceláĢi OÚ Holubice.
Dále pĢipomínáme splatnost Āástky za kanalizaĀní pĢípojku.
Povinnost zaplatit 1.zálohu (tj.6.000 KĀ) vzniká pĢi pĢivedení kanalizaĀní pĢípojky k hranici pozemku a 2.splátka (tj. 6.000 KĀ) do
roka od kolaudace.
Dále informujeme, že pokud je jedna kanalizaĀní pĢípojka pro dva domy (dvĒ Āísla popisná), musí obĒ Āísla popisná uhradit
Āástku 12.000 KĀ-pĢípojkou se zhodnocují obĒ nemovitosti.

Prázdniny 2008
Co je nejkrásnĒjšího na škole? No pĢeci prázdniny! A my všem školáĀkĪm,školákĪm i studentĪm pĢejeme jejich co nejlepší prožití,
léto plné krásných zážitkĪ, bez úrazu Āi nemocí. A pochopitelnĒ i co nejpĢívĒtivĒjší poĀasí. DospĒlým pak pĢejeme pĢíjemnou
dovolenou i dny pracovní, rodiĀĪm a prarodiĀĪm co nejménĒ starostí s prázdninovými ratolestmi. ZároveĜ se i na krátko louĀíme,
neboĨ v dobĒ prázdnin se odmlĀí i Naše Noviny, pĢivítáme se zase zaĀátkem záĢí.
Krásné a pohodové prázdniny pĢeje zastupitelstvo obce Holubice-Kozinec a Ālenové redakĀní rady Našich Novin.

ZDARMA KURZY PRÁCE S POÿÍTAÿEM
V pĢíjemném prostĢedí knihovny v budovĒ OÚ Holubice budou zahájeny zdarma kurzy práce s poĀítaĀem
V záĢijovém Āísle Našich Novin bude upĢesnĒn termín 1. informativní schĪzky ke kurzu.
Zájemci se mohou hlásit na tel: 315 786 086 nebo 605 149 280
Nebojte se to zkusit, aĨ je Vám 15 nebo 75 let.
VyuĀovat budou: manželé Koukalovi
Program kurzu:
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1.ZaĀínáme s poĀítaĀem-základní ovládání poĀítaĀe (zapnutí/vypnutí,ovládání myši/klávesnice…)
-základní práce s internetem (e-mail, vyhledání informací…)
-základy práce s textovým editorem (vytvoĢení dokumentu, vyplnĒní formuláĢe …)
Cíl kurzu: NauĀit se vyhledat si na internetu potĢebné informace, uložit si je do textového dokumentu a ten zpracovaný odeslat
e-mailem nebo vytisknout.
2. Práce s textovým a tabulkovým editorem -vytvoĢení dokumentu (text, vkládání obrázkĪ …)
-vytvoĢení tabulky (vytváĢení seznamu,vkládání matematických funkcí…)
-vytvoĢení vlastní prezentace
Cíl kurzu: NauĀit se využívat funkcí textového a tabulkového editoru.Kurz je veden na poĀítaĀích s kanceláĢským balíĀkem
OpenOffice. Práce s tímto je však velice podobná s MS Office z Windows.
3. Práce s grafickým editorem GIMP - úprava obrázkĪ a fotografii
- vytváĢení GIF animací
Cíl kurzu: Zvládnutí úpravy obrázkĪ a fotek, jednoduchých animací.
4.Složení poĀítaĀe – seznámení se souĀástkami poĀítaĀe
- sestavení poĀítaĀe a jeho vylepšení
Cíl kurzu: NauĀit vyznat se ve skĢíni poĀítaĀe,lokalizovat pĢípadnou závadu, sestavit si poĀítaĀ a ten si postupnĒ vylepšovat.

ZPRÁVY TJ SOKOL HOLUBICE
Zprávy oddílu kopané:
Žáci:
Holubice : TuchomĒĢice 1:5
žáci skonĀily na 4.místĒ 42 : 57 13bodĪ.
PodĒkování patĢí hráĀĪm a hlavnĒ trenérĪm Romanu Ježkovi a Pavlu KaĀírkovi.
Dorost:
Holubice : Hostivice 1 : 3
Roztoky : Holubice 3 : 3
Holubice : ÿ.Újezd 3 : 0 soupeĢ nedorazil
RozluĀka probĒhla v dobré atmosféĢe,škoda že soupeĢ se nedostavil.Velký dík hráĀĪm i trenéru Láčovi Zmeškalovi.
A-mužstvo:
Holubice : Dobrovíz
DobĢíĀ : Holubice
Holubice : LibĀice

1:3
2:4
0:5

Naše mužstvo skonĀilo na 5 místĒ . Musím též podĒkovat všem hráĀĪm, kteĢí odehráli dobrou sezonu zvlášĨ jaro i když zápasy
jako v Roztokách a StĢedoklukách by se nemĒly stávat.Poslední zápas s LibĀicemi jsme sice prohrály 5:0, ale sezonu musíme
hodnotit jako kladnou.Na toto utkání se pĢišlo podívat 400 divákĪ. ZávĒrem bych chtĒl podĒkovat všem hráĀĪm,funkcionáĢĪm a
realizaĀnímu týmu. HlavnĒ bych chtĒl podĒkovat trenéru Jaroslavu Hamounovi, který pro Holubice za poslední rok s pomocí Ládi
Zmeškala udĒlali velmi moc. Fotbalová sezona skonĀila,ale nová brzy zaĀne a to v sobotu 26.7.2008 od 15.00 na místním hĢišti.
TJ Sokol má v jednání smlouvu pro naše žáky s Generali Pojištovnou a.s, v zastoupení paní KvĒtou Zimmermannovou.
Kultura TJ Sokol Vás zve 5.7.2008 na 5.roĀník DĒtského sportovního dne. Pro dĒti je pĢipraveno spousta soutĒží, za které si
odnesou odmĒny .ObĀerstvení zajištĒno. Pro zpestĢení odpoledne vystoupí skupina historického šermu Skeleton z Roztok u
Prahy a potom Āeká dĒti i rodiĀe dĒtská diskotéka. Celé odpoledne se vám bude starat o hudbu DJ. Škvarouš.
2.8.2008. od 20.30. bude koncert skupiny Lucie Revival a skupiny TURBO.
30.8.2008. zakonĀíme prázdniny se skupinou TYP. Na všechny tyto akce Vás zve a tĒší se TJ sokol Holubice

František Mareš-pĢedseda TJ SOKOL Holubice
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Vážený(á) pane(í) M.V.
Odpovídat na anonym údajnĒ není moudré, já se však této "hlouposti" dopustím. Jednak proto, že se problém týká celé obce a
mohl by obĀany zajímat, jednak proto, abych s vámi souhlasil, podĒkoval vám a omluvil se. A, pĢiznávám, také proto, abych se
bránil nesmyslným osobním výpadĪm a zodpovĒdĒl vaše "otázky".
Souhlasím s vámi v tom, že zateplovat nĒkteré staré domy je nesmysl, že je problematické a drahé topit elektĢinou, že je
velice nároĀné vybourávat komín a zbyteĀné mĒnit funkĀní kotel. Pokud si však pozornĒ pĢeĀtete mĪj Ālánek, který vás tak
"roztanĀil", tak tam také žádné podobné "rady" nenajdete. RovnĒž si nemyslím, že když si osamĒle žijící dĪchodce ze své penze
kupuje to nejlacinĒjší uhlí, je hodný odsouzení. Ale trvám na tom, že spalování plastĪ a dalších odpadkĪ i využívání nekvalitních
topenišĨ je zloĀin (nebo, chcete-li, závažné porušení zákona, na významu to nic nemĒní).
Projevem ohleduplnosti je škodit svému okolí co možná nejménĒ. A to, že v Ālánku jmenuji nĒkteré možnosti, jak toho
dosáhnout, pĢeci neznamená, že nutím každého pĢestavĒt dĪm. Pro nĒkoho je vhodné to, pro nĒkoho ono, pro jiného nic. OstatnĒ,
nejsou to žádné mé výmysly, ale doporuĀení, která najdete v každém odborném Ālánku. Odtud jsem pochopitelnĒ také Āerpal. A
staĀí se jen rozhlédnou po vesnici a uvidíte, že mnozí obĀané zateplují a realizují další opatĢení, aniž by k tomu potĢebovali
nĒjaké rady.
Požadavky na stav topenišĨ jsou dány zákonem a snaha o zlepšení ovzduší v obci je jednou s priorit souĀasného zastupitelstva,
kterou se tímto alespoĜ ĀásteĀnĒ snažím naplĜovat. Spalování odpadĪ zakazuje a udržování topenišĨ naĢizuje už obecní vyhláška
z roku 1992! Je 16 let na odstranĒní nedostatkĪ skuteĀnĒ tak málo? Je požadavek dodržování zákonĪ a obecních vyhlášek
skuteĀnĒ útokem na dobré sousedské vztahy, jak se snažíte naznaĀit?
DĒkuji vám, že máte zájem o kominíka Āi další informace. A jsem rád, že vám mohu oznámit, že vĒtšinu informací najdete ve
starších Āíslech Našich novin. StaĀí jen zalistovat nebo zajít na OÚ, kde vám urĀitĒ ochotnĒ poradí. NapĢíklad loni se péĀí paní
starostky konala "hromadná" návštĒva kominíka v obci. Zájemci tak ušetĢili za dopravu. PĢihlásil jste se?
PĢedevším vám však dĒkuji, že jste se pĢidal na stranu lidí, kteĢí hodlají souĀasný stav zneĀištĒného ovzduší v obci zmĒnit.
Píšete "spoleĀnĒ hledejme rozumné a snadnĒji realizovatelné Ģešení", voláte po diskuzi bez vzájemného osoĀování. Já bohužel
neznám snazší a levnĒjší Ģešení, než pĢestat spalovat odpadky a obĀas pozvat kominíka, nicménĒ budu rád za každý váš návrh. Ty
mĪžete napĢíklad pĢedložit na kterékoli schĪzi obecního zastupitelstva, staĀí se domluvit s paní starostkou.
DĒkuji také všem, kteĢí na Ālánek jakkoli zareagovali. SamozĢejmĒ hlavnĒ tĒm, kteĢí s ním souhlasili, ale i tĒm, kterým se
nelíbil. Mám za to, že mluvit o problému je vždy lepší, než neĀinnĒ pĢihlížet.
Omlouvám se, že píši tak nedbale, že je pro nĒkoho tĒžké pochopit obsah a v textu se mu pak zjevují "rady, pĢání a výhružky",
které neobsahuje. Omlouvám se také všem, kterých se dotkl možná trochu pĢíkrý styl a tvrdá pĢirovnání. Volil jsem je proto, že
na toto téma byla v NN již Ģada ĀlánkĪ, problematikou se nĒkolikrát zabývalo zastupitelstvo, které vyzvalo obĀany k dodržování
zákonĪ, a efekt je takĢka nulový. Mojí snahou bylo pĢimĒt lidi k zamyšlení a vyvolat diskuzi, což se snad trochu povedlo.
A nakonec pár odpovĒdí na vaše osobní "výtky, pochybnosti a otázky". Nejsem vzor ctností, ale snažím se. Topíme elektĢinou a
vybouráváme komín (odtud možná vaše podivná argumentace), ale rozhodnĒ to nikomu nedoporuĀuji a nikoho do toho nenutím. Za
to, co kdysi vycházelo z našeho nefunkĀního a nebezpeĀného komína jsem se opravdu stydĒl. Po jeho rekonstrukci zaĀneme topit
i dĢevem. A k další "výtkám"? DĒkuji za optání, auto máme v poĢádku a ke kanalizaci jsme se pĢipojili hned, jak to bylo možné.
RozhodnĒ se nesnažím narušit dobré sousedské vztahy v obci, jak naznaĀujete. VĒĢte nebo nevĒĢte, ale snažíme se být k
sousedĪm ohleduplní a, pokud je to možné, vyhovĒt jejich pĢípadným požadavkĪm. A krom jednoho konkrétního pĢípadu s pĢíšernĒ
Āmoudícím komínem s nimi nemáme ani žádné spory. A velmi oceĜujeme (a dĒkujeme), že se téhož dostává i nám. Vážíme si všech
sousedĪ, pĢímých i nepĢímých, a dĒkuje jim, že respektují naši snahu alespoĜ ĀásteĀnĒ vrátit dĪm do pĪvodního stavu tak, aby byl
využitelný k bydlení, a tolerují naši "nekoneĀnou" rekonstrukci, byĨ jim to zpĪsobuje Āi ještĒ zpĪsobí mnohá pĢíkoĢí. Bohužel
vĒtšinu prací musíme dĒlat vlastníma rukama, Āemuž odpovídá i tempo rekonstrukce a okolí domu.
Netrpím záští k nikomu z obce a jsem ochoten vyhovĒt spoluobĀanĪm i v pĢípadĒ, že nám splnĒní jejich pĢání zpĪsobí nĒjakou
újmu. Ta újma však má své meze. NepĢekroĀitelnou mezí je pochopitelnĒ ohrožení zdraví našich dĒtí. PĢedpokládám že i vy, pokud
by vám lékaĢka sdĒlila, že hlavní pĢíĀinou Āastých obtíží vašeho dítĒte je to, "co tam u vás dýcháte", by jste se zaĀal více
zajímat o to, co komu vychází z komína a jak ten stav zlepšit. Nebo se snad mýlím?
Petr Satrapa
PS.: Píšete, že "dosud je neznámo", kdo mĒ "delegoval Āi zvolil" do redakĀní rady NN. Ale je známo, staĀí se jen zeptat. OstatnĒ
se Ālenem týmu, který pĢipravuje noviny, urĀitĒ mĪžete stát i vy. StaĀí projevit zájem na jejich tvorbĒ, pravidelnĒ pĢispívat a
pĢestat se stydĒt za své jméno.
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Zápis Ā.5
z veĢejného zasedání zastupitelstva obce Holubice-Kozinec ze dne 24.6.2008

VeĢejné zasedání obecního zastupitelstva zahájila starostka obce paní Eva Ježková, která Ģídila další prĪbĒh jednání.
PĢítomno: 8 ĀlenĪ zastupitelstva obce:
p.Ježková, p.Pilecká,Mgr.Mejzr,p.Šulc,p.Satrapa,p.Šrámek,p.Doubek ,Ing.Miller,
Omluveni: 1 Ālen zastupitelstva obce
p.Šedivá,
Jednání bylo Ģízeno dle schváleného programu.
ZaĀátek : 18:00 hodin
Zasedání bylo schopno se usnášet.

Zastupitelstvo obce Holubice-Kozinec schválilo:
1. zapisovatelem na veĢejném zasedání paní Markétu Pileckou
2. ovĒĢovatele zápisu pana Petra Satrapu a paní Evu Ježkovou
3. zprávy z 3.jednání finanĀního výboru ze dne 17.6.2008
a) OZ schvaluje navrhované zmĒny v rozpoĀtu, doporuĀené finanĀním výborem.
Jedná se o tyto zmĒny:
PĢíjmy:
Paragraf
1039
položka 2111
Paragraf
3314
položka 2111
Paragraf
6171
položka 2310
Výdaje:
Paragraf
1039
Paragraf
2321
Paragraf
2321
Paragraf
3421
Paragraf
5512
Hlasování: pro 8,proti 0,zdržel

položka
položka
položka
položka
položka
se 0

5169
5169
6122
6121
5229

b)dotaci SDH Kozinec ve výši 20.000 KĀ na opravu zásahového vozidla
Hlasování: pro 7,proti 0,zdržel se 1
4. a) uzavĢení smlouvy na vĒcné bĢemeno mezi obcí Holubice a panem Zmeškalem na pozemku p.Ā.57/2, k.ú. Kozinec a to ve
výši 12.000 KĀ z dĪvodu vedení kanalizaĀní stoky
b) uzavĢení smlouvy o smlouvĒ budoucí na vĒcné bĢemeno mezi obcí Holubice a spoleĀností ÿEZ Distribuce a.s., na
pozemku p.Ā. 225/24,k.ú. Kozinec v dálce 5m, p.Ā. 225/25,k.ú.Kozinec v délce 6m, p.Ā.52/6,k.ú. Kozinec v délce 1.115 m
z dĪvodu kabelového vedení NN a to ve výši 10.000KĀ za každou uzavĢenou smlouvu
c)uzavĢení smlouvy o smlouvĒ budoucí o zĢízení vĒcného bĢemene mezi obcí Holubice a Pozemkovým fondem ÿR na
pozemku p.Ā. 64/74,k.ú. Holubice z dĪvodu vedení splaškové kanalizace ve výši :po dobu realizace stavby paušálnĒ
Āástkou 200 KĀ. VĒcné bĢemeno podle smlouvy bude zĢízeno za jednorázovou úplatu ve výši, která bude stanovena na
základĒ znaleckého posudku
Hlasování: pro 8,proti 0,zdržel se 0
5. uzavĢení Smlouvy o spolupráci mezi obcí Holubice a spoleĀností Prockert & Hynek a.s.,dle pĢedloženého návrhu.Na
základĒ této smlouvy bude investoru stavby vydána výjimka ze stavební uzávĒry na pozemky p.Ā.57/1,57/15,k.ú. Kozinec.
Hlasování: pro 8,proti 0,zdržel se 0
6. uzavĢení Smlouvy o dílo Ā.06/2008 mezi obcí Holubice a spoleĀností Meteor, s.r.o., kde pĢedmĒtem smlouvy
realizace kanalizaĀní stoky B 5,2 a to ve výši 270.000 KĀ
Hlasování: pro 8,proti 0,zdržel se 0
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bude

7. uzavĢení Smlouvy o dílo Ā.00408 mezi obcí Holubice a Ing.arch Langovou, kde pĢedmĒtem plnĒní je provedení projektové
dokumentace inženýrských sítí na obecním pozemku p.Ā. 73/2,k.ú. Holubice
Hlasování: pro 8,proti 0,zdržel se 0
8. návrh zmĒny územního Ģešení parcely p.Ā.645/1,k.ú. Kozinec, o výmĒĢe 13.000 m2.Zastupitel obce pĢednesl návrh o
hlasování k tomuto bodu tajnou volbou.
Hlasování pro tajnou volbu: pro 4,proti 4,zdržel se 0.
Pro návrh nehlasovala nadpoloviĀní vĒtšina všech pĢítomných ĀlenĪ OZ, návrh na tajnou volbu nepĢijat.Hlasování probĒhlo
zdvižením ruky.
Hlasování:pro 6,proti 2,zdržel se 0
9. žádost p.Ing.Pospíšilové, p.Ā. 41/2,k.ú.Kozinec o odprodej Āásti obecního pozemku p.Ā.288 o výmĒĢe 3 m2 s tím, že
veškeré náklady spojené s prodejem si hradí sám kupující
Hlasování: pro 8,proti 0,zdržel se 0
10. podání žádosti na ÿEZ Distribuce a.s., o pĢipojení lokality p.Ā.73/2,k.ú.Holubice k distribuĀní soustavĒ NN
Hlasování: pro 8,proti 0,zdržel se 0
11. podání žádosti na Krajský úĢad StĢedoĀeského kraje o poskytnutí finanĀního pĢíspĒvku na hospodaĢení v lesích,
konkrétnĒ se jedná o zalesnĒní holiny v Erzu
Hlasování: pro 8,proti 0,zdržel se 0
12. a) Zastupitelstvo obce schvaluje obecnĒ závaznou vyhlášku obce Holubice Ā. 1/2008 o ochranĒ ovzduší obce HolubiceKozinec
b) Zastupitelstvo obce schvaluje obecnĒ závaznou vyhlášku obce Holubice Ā.2/2008 o pohybu psĪ na veĢejném
prostranství katastrĪ obec Holubice-Kozinec.
Hlasování: pro 8,proti 0,zdržel se 0
13. podepsání Dodatku Ā. 1 ke smlouvĒ o dílo Ā.25/07 mezi obcí Holubice a spoleĀností FISA s.r.o., kde pĢedmĒtem dodatku
je prodloužení termínu plnĒní na realizaci kanalizaĀních pĢípojek do Āervence 2008
Hlasování: pro 7,proti 1,zdržel se 0
14. systém zpĪsobu urĀení o výši stoĀného k uzavĢení smlouvy na odvod a likvidaci splaškových vod (dále jen
,,stoĀné,,).VýpoĀet ceny stoĀného bude buč podle výše odbĒru vody z vodovodního Ģádu-u objektu s jediným zdrojem
vody z vodovodu, nebo podle smĒrných Āísel provádĒcí vyhlášky Ā.428/2001 Sb. k zákonu o vodovodních a kanalizaĀních
pro veĢejnou potĢebu Ā. 274/2001 Sb.
Hlasování: pro 8,proti 0,zdržel se 0
15. zastupitelstvo obce schválilo, aby souĀasná školní jídelna v MŠ Holubice byla zaĢazena jako souĀást zĢizovací listiny ZŠ
Tursko s úĀinností od 1.8.2008
Hlasování: pro 8,proti 0,zdržel se 0

16. uzavĢít servisní smlouvu o provozování ÿOV a kanalizace vĀetnĒ zajištĒní obsluhy
Hlasování: pro 7,proti 0,zdržel se 1

Zastupitelstvo obce vzalo na vĒdomí:
1. stížnost místních obĀanĪ na rušení noĀního klidu
2. nespokojenost nĒkterých obyvatel ohlednĒ nedostateĀné informovanosti místním rozhlasem
3. obsah dopisu pí.NĒmcové

OvĒĢili: P.Satrapa a E.Ježková
Zapsala: M.Pilecká
Opis:
N. Málková DiS.
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ZPRÁVY ZŠ
Navštivte výstavu výtvarných prací našich žákĪ, která se koná v prostorách Obecního úĢadu Holubice. V pondĒlí 16.6. se konala
vernisáž této výstavy. Žáci pĢedvedli vystoupení, které nacviĀili v hodinách dramatické výchovy, na hudební nástroje zahráli žáci
školy, kteĢí se svému umĒní nauĀili v ZUŠ LibĀice nad Vltavou, která prvním rokem pĪsobí pĢi naší základní škole. RozlouĀili jsme
se slavnostnĒ se žáky pátých tĢíd, kteĢí odchází na II. stupeĜ základní školy a vyhlášeny byly výsledky celoroĀní soutĒže
v anglickém jazyce. RodiĀe a další hosté pak shlédli naši výtvarnou tvorbu a ochutnali obĀerstvení, které pĢipravili sami žáci naší
školy.

V úterý 17.3. se vybraní žáci školy
zúĀastnili
sportovní
olympiády,
kterou zorganizovala ZŠ ZeleneĀ.
Byla to první spoleĀná akce naší
školy s ZŠ ChrášĨany, ZŠ JinoĀany,
ZŠ Tachlovice a zmínĒné ZŠ
ZeleneĀ. Jedná se o školy, se
kterými jsme navázali spolupráci a
rádi
bychom
do
budoucna
spoleĀnými
silami
obohatili
a
zkvalitnili pedagogickou práci našich
škol.
Žáci se utkali ve tĢech disciplínách:
hod na cíl, vybíjená a skok daleký.
Vynikající umístĒní získali Josef
Kievak, Roman Ježek a OndĢej
Chojka. Ondra skoĀil 390 cm do
dálky a umístil se tak na 1. místĒ.
Gratulujeme mu ještĒ jednou.

V pondĒlí 23.6. zorganizoval oddíl házené z LibĀic
nad Vltavou soutĒž v kopané, vybíjené a házené.
Utkali jsme se s žáky z LibĀic a Velkých PĢílep.
ÚspĒšnĒjší z našich dvou družstev získalo pohár,
protože obsadilo úžasné 3. místo. Ale pĢedevším jsme
si skvĒle zasportovali a pomĒĢili síly s ostatními.
DĒkujeme organizátorĪm za prima den.

Mgr.Vít Šolle-Ģeditel ZŠ Holubice-Tursko
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ZPRÁVY MŠ
Jak jsme zakonĀili školní rok aneb „Odcházení“
Jako ve vĒtšinĒ škol i školek byl i u nás Āerven ve znamení nejrĪznĒjších akcí a výletĪ.SamozĢejmĒ jsme tento mĒsíc zahájili
„DĒtským dnem“ , který byl ve znamení „Cesty za pokladem.“DĒti putovaly po vyznaĀené trase, plnily úkoly a odmĒnou za snahu
jim bylo výborné obĀerstvení a poklad,který musely sami objevit. Ale to zdaleka nebylo vše – následovaly soutĒže na hĢišti,
hledání plyšákĪ se zavázanýma oĀima apod. samozĢejmĒ na závĒr peĀení buĢtíkĪ a zmrzlina. Myslím si , že se dĒtem tato oslava
jejich svátku moc líbila a dĒkuji všem maminkám ,které se s námi tohoto dne zúĀastnily a velmi pomohly s organizací.

Další velmi pĒknou akcí byl prodloužený víkend rodiĀĪ s dĒtmi na Orlíku.

PoĀasí se nám vydaĢilo a tudíž
jsme mohli absolvovat úžasný
výlet parníkem na Zvíkov. Byl to
opravdu neopakovatelný zážitek
pro dospĒlé i pro dĒti protože
vĒĢím, že ještĒ nikdo z nás
nenastupoval na parník po
hliníkovém žebĢíku. Ale protože
jsme opravdu dobrá parta –
zvládli jsme to na jedniĀku.
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Hrad Zvíkov byl velice pĒkný, rozlehlý a dokonce jsme mĒli možnost
vidĒt i dvĒ nevĒsty,které v tomto romantickém prostĢedí pĢijíždĒly
uzavĢít manželství. Pro naše dĒti to bylo pĢíjemné zpestĢení
turistického výletu.
SamozĢejmĒ nechybĒlo zakonĀení pobytu s opékáním buĢtíkĪ a ,
s kytarou. VĒĢím, že se všem úĀastníkĪm tento zájezd líbil a budou
na nĒj dlouho vzpomínat tak jako my.

DĒti v Āervnu absolvovaly ještĒ jeden výlet a to do „Botanikusu“ v Ostré nad Labem, kde se nachází stĢedovĒká vesniĀka a také
spousta zajímavostí jako napĢ. možnost vyrobení vlastní svíĀky,voĜavého mýdla pĢípadnĒ upletení svého vlastního provazu.
Tentokráte zde probíhal „Festival loutek“.
Další akcí byla návštĒva divadelního pĢedstavení na KladnĒ,kam jezdíme opravdu velmi rádi.Tentokrát nás Āekalo pĢedstavení
„Mach a Šebestová“.

Tento rok je pro naši mateĢskou školu opravdu i rokem odchodĪ.LouĀili jsme se s dĒtmi, které odcházejí do první tĢídy a stanou
se z nich školáci – tato akce probĒhla ve velmi slavnostním duchu dne 26.6.2008 za pĢítomnosti paní starostky Evy Ježkové.
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Letos jsme se rozlouĀili i s paní Ģeditelkou Jarmilou Kalušovou,
která po 37 letech pĪsobení v naší mateĢské škole odchází do dĪchodu.
RozlouĀení probĒhlo na Orlíku a bylo opravdu srdeĀné, což mĪžete
posoudit sami z pĢiložených fotografií.
Zde máte možnost sledovat šerpování a podĒkování od paní starostky
Evy Ježkové
SamozĢejmĒ nemohl chybĒt dárek na památku.
Tímto si dovolím za nás za všechny podĒkovat paní Ģeditelce
za její práci a popĢát jí pevné zdraví a balzám na nervy – klid,
kterého si snad v dĪchodu koneĀnĒ užije.

LouĀíme se i s prostorem nynĒjší mateĢské školy, kam chodilo už velmi mnoho generací, neboĨ záznamy, které máme
k dispozici v podobĒ kroniky se píší již od roku 1945. Nejsem si ale jistá, zda tato mateĢská škola nefungovala ještĒ
dĢíve. Je opravdu zajímavé vidĒt své rodiĀe, ale i starší generace, jak si hrají na hĢišti, nebo se fotí pĢed školou. Snad
mi dovolíte jednu ukázku ze školního roku 1954 -55, kterou se s naší mateĢskou školou nadobro rozlouĀíme a budeme
vĒĢit, že poslouží její prostory rostoucímu poĀtu žákĪ základní školy.

Všechny dĒti se již tĒší do nové mateĢské školy, která bude otevĢena od 1.záĢí 2008. Takže pĒkné prázdniny všem
dĒtem a pevné nervy rodiĀĪm.
Jarmila Dalíková, uĀitelka MŠ Holubice
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INZERÁTY

MateĢská škola Holubice,okres Praha západ
Vážení obĀané, rodiĀe a partneĢi,
Obracíme se na Vás se žádostí o pomoc.
NovĒ vybudovaná mateĢská škola si vyžádala znaĀné investice do stavební Āinnosti a základního vybavení. Pro vytvoĢení
bohatého podnĒtného prostĢedí pro naše dĒti je však zapotĢebí dalších finanĀních prostĢedkĪ na nákup:

HraĀek (stavebnice,didaktické hry a pomĪcky, koĀárky …)

Pracovního a výtvarného materiálu (napĢ.papíry, pastelky,nĪžky,tužky,barvy a štĒtce,zbytky
látek,vlny,plastelína …)

TĒlovýchovného náĀiní a náĢadí (trampolíny,míĀe,lana,švihadla,žínĒnky,stuhy,obruĀe…), sportovních
potĢeb(kolobĒžky,fotbalové branky…)

Hudebních pomĪcek (elektrické piáno,dĒtské hudební rytmické nástroje,hudební nástroje…)

Audiovizuální vybavení tĢíd (televize, DVD,radiomagnetofony s CD,PC, programové vybavení)
V možnostech zĢizovatele, kterým je Obecní úĢad Holubice je uvolĜovat potĢebné prostĢedky ve víceletém horizontu,
tedy v Āase, kdy již Vaše dĒti mateĢskou školu navštĒvovat nebudou.Pomozte tedy prosím s vybavením herních prostor
mateĢské školy a staĜte se jejími laskavými sponzory.Vítáme každou pomoc jak materiální tak finanĀní.
PĢedem dĒkujeme za Vaši pomoc.
Kontakt: Helena VáĜová-tel: 739 105 299
ÿ.úĀtu: 0465965339/0800

Základní škola Tursko
PĢijme uklízeĀku
PracovištĒ v Tursku-zkrácený úvazek
Bližší informace na tel:
724 840 861 nebo 315 786 025
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KOUTEK PRO NEJMENŠÍ
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KALEIDOSKOP Z HOLUBIC A KOZINCE

VyprávĒní 28

Je mým zvykem pĢed zveĢejnĒním jména osob ve vyprávĒní použitá vždy ovĒĢit a požádat o souhlas pĢímo ještĒ žijící spoluobĀany
a nebo jejich potomky.DĪvodem je dodržení hodnovĒrnosti pĢíhod a vyprávĒní, která vám v kaleidoskopu pĢedkládám. Proto i
dnešní vyprávĒní jsem konzultoval s rodaĀkou z Vystrkova-místem a cílem naší dnešní cesty.
Tedy vzhĪru na Vystrkov za babiĀkou Kolmistrovou, která již dávno opustila tuto osadu šesti domkĪ mezi Votvovicema a
Zakolanama. Její baráĀek stával na samotĒ v polích, bábka tam vostávala sama, žádnej domácí ji nežehral kvĪli štĒnicím nebo
švábĪm jesi je tam má.Vona tam vlastnĒ nebyla sama, mĒla tam kozlika,jinaĀ nemĒla niĀeho nic než jen toho kozla.Hlídala si ho,
pásla ho na loukách u Zakolanskýho potoka, a bučto s ním chodila po vesnicích nebo chodili s kozama za tym kozlikem k ní. To
bylo nejvíc na zimu, dyž se kozy prskaly.Dyž se kozy prskaly, vocasama mrskaly-bylo úsloví pro toto roĀní období.DĒti se báby
Kolmistrový bály.Na pravý stranĒ brady mĒla bradavici, na druhý stranĒ dva dlouhý chlupy.Na domek mĒla pĢilíplej chlívek s tym
kozlikem.Každej rok mĒla kozlika novýho. Byl bujnej, na ty prvniĀky staĀil.Bába ho dobĢe opatrovala, celej den ho mĒla venku na
provaze, kozlik se pás, no pĒknej byl.
Vokolo toho domku se chodilo na škváru k VotvovicĪm.Ve Votvovicích dĒlala sklárna cylindry,barevný bánĒ na hĢbitovy i
do zahrádek, Āervený,modrý, zelený i všelijaký figurky a tĒžítka s fotografií.Sklo se muselo foukat,mladý hoši z toho dostávali
souchotiny (tuberkulosu) nikdo na to nechtĒl jít.Ve sklárnĒ topili uhlim z minický šachty, to bylo takový podĢadnĒjší uhli.ġíkalo se,
že s timhle uhlim chyt vagon-vagon shoĢel a uhlí zĪstalo. Minická šachta byla maliĀká,dĒlalo tam všeho všudy vosum lidí,štyĢi
lámali uhlí a štyĢi to na koleĀkách vyváželi.Za den se navozila akorát fĪra, víc ne. Ve sklárnĒ to uhli docela neshoĢelo,jenom se
vopálilo a pak tu škváru ještĒ horkou vyváželi na haldu. A tam u ty haldy kvetly dycky z jara šípky, to byly opravdu nejkrásnĒjší
planý rĪže v celym okolí.To bylo takový divný, vedle haldy se škvárou , z který se eštĒ kouĢilo a hned vedle taková Āistota, taková
nadejchaná krása, že by to ani nejlepší malíĢ nedokázal namalovat. Vzpomínka na ten šípek když každej rok kvet vedle tý špíny a
kalu, z kterého si bral pro sebe obživu a sílu.
Tam na škváru chodily i dĒti,pĢehrabovaly a prosívaly to na Ģiticích, aby kámen vyhodily a uhelnou škváru nosily domu na
topení.NĪše hĢála hezky na zádech. Dyž bylo škváry hodnĒ šlo se dvakrát-vysypalo se to vedle chaloupky báby Kolmistrovic a
maminka to veĀer ve velký nĪši vodnesla domu. Pes na nás Ĝafal, bába vyšla ven fajfĀiĀku ve scvrklý hubĒ: ,,VoĢíšku neštĒkej,ja vo
nich vim.‘‘ Tak VoĢíšek pĢestal. Na zimu se tam chystala maminka s kozou.To se chodilo hned ĀasnĒ ráno, aby byla první.Dyž byl
kozlik hodnĒ vyskákanej, tak se tam muselo dvakrát.
Jendou tam maminka
šla s kozou a potkala PrĪšku s Lucernou.Ta už se votamtač s kozou vracela,,A
ježišmarjájozefe,teta, vy ste mĒ pĢedbĒhla, to tam budu hovno platná!‘‘ a taky pak mĒla PrĪšovic koza dvĒ kozlátka a naše jenom
jedno.Maminka se zlobila:,,Už tam k ní,bábĒ,nepudu.Vona si bába sedí na laviĀce,skýbku vosolenýho chleba v ruce:
Honzo,pocem!Dej si Ģíct,skoĀ!No tak skoĀ!‘‘ To bylo pro proseního,než kozel skoĀil-a teč máme jedno usraný kozle!
Když sme jednou šly ze škvárĪ,odpoĀívaly sme na Stádnikovic terase a vidĒly sme kozlika, a babkujak bání z fajfky a
pobízí:,,No tak,Honziku,dej si Ģíct!‘‘ A milej Honza neskoĀil,ŠĨastná ze Zakolan musela jít s kozou domu z nepoĢízenou.
BabiĀka byla smutná ve voĀích.jindá jí voĀi jiskĢily,vona prej si taky nĒkdy zavdala drátenický, to byla Āistá z rumem.
Teč ale kozlik neskoĀil, tak babice na ní
nevydĒlal.Vrazila mu dvĒ pĢes prdel a
hodila ho do chlívka:,,Zas si mĒ, neĢáde,
pĢipravil vo vejdĒlek!‘‘ Tak babi
nashledanou tam nahoĢe.
ÿáry
máry
fuk-je
známé
zaĢíkadlo
kouzelníkĪ,ale
kouzlĪm
podobné bylo i každodenní konání jak ve
statku tak i v chaloupce. V každym
baráku mĒli tenkrát husu a taky tĢeba
dvĒ. Naše husa sedĒla na vejcích na
slamĒnym
hnízdĒ
v síni,zandaná
plachetkou,aby ji žádný nerušil.Po tejdnu
se vejce prohlížely.Dala se do lavoru
vlažná voda a pĢinešená vejce se pomalu
do vody pouštĒla.Dyž už tam bylo živý
housátko, takse vajíĀko zaĀalo cukat.Za
tĢi nedĒle po prohlížení ráno maminka
pĢišla-a už tam bylo pĒt housat do rána
vylejhlejch. Než se vylíhly i další, byly
pĒknĒ v košíku u tepla a pak se nasadily
pod husu.
O dalších kouzlech a umĒní zaĢíkadel si povíme pĢíštĒ-po prázdninách v Našich Novinách, které pĢejí všem pĢíznivcĪm hodnĒ
sluníĀka,pohody,zdravíĀka a šĨastný návrat-za redakĀní radu NN pĢeje autor kaleidoskopu M.S.
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