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Ani dospěláci nezůstali s maskováním pozadu

		

Výherkyně ceny za nejlépe vyřezanou dýni

Halloweenský rej mezi sněhovými vločkami
Poslední říjnový sobotní podvečer se mělo obcí prohánět nespočet strašidel
v souvislosti s anglosaským lidovým svátkem - Halloweenem. Místo nich se ulicemi
proháněl silný vítr. Zem, stromy i domy zahalila bílá sněhová pokrývka jako v prosinci.
Strašidýlka byla rozhlasem pohotově „zahnána“ do tepla kulturního domu, který jim
poskytl přívětivější prostor pro duchařské rejdění.
Děti se bavily hledáním dušiček, tancem v maskách, vyřezáváním dýní – za pomoci
rodičů. Soutěžily o tematické dorty pro nejhezčí masku a nejnápaditěji vyřezanou
dýni.
... pokračování na straně 10
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Zastupitelstvo obce
Starostka:
Eva Ježková
Místostarosta: Petr Satrapa
Členové zastupitelstva:
Ing. Jan Miller, Markéta Pilecká, Ing.
Daniel Dubský, Ondřej Šrámek, Věra
Bittnerová, Markéta Šedivá, Jaroslav
Doubek
Další veřejné zasedání zastupitelstva
se uskuteční 27. 11. 2012 od 18:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ.

Informace z obce
Dne 30. 10. 2012 se uskutečnilo veřejné zasedání obecního zastupitelstva.

Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Uzavření kupní smlouvy s paní Danou Svobodovou, ve věci odkupu pozemků
p. č. 652, 439 a 43 v k.ú. Kozinec ve výši dle znaleckého posudku.
Obec odkoupí výše uvedené pozemky v rámci již vybudovaných bezbariérových chodníků v Kozinci.
2. Uzavření dohody o narovnání, o úhradě ceny za dílo a o započtení vzájemných pohledávek se společností Prockert a Hynek, a.s.

Další vydání Našich novin najdete
ve schránce 13. - 14. 12. 2012.

3. Zavedení nového nočního spoje č. 604 na lince PID s trvalou platností
od 9. 12. 2012. Dále OZ schválili z důvodu kapacitních problémů na lince
přesun párů spojů začátkem ranní špičky a v období mezi 19. a 20. hodinou už
od 9. 12. 2012.

Blahopřejeme jubilantům

Pozvánka na zájezd do Drážďan

V říjnu oslavili narozeniny:

Dne 1. 12. 2012 se koná zájezd do Drážďan, odjezd v 6.00 hod. od obecního
úřadu se zastávkou Kozinec a Holubí háj. Závazné přihlášky do 28. 11. 2012 včetně platby v hotovosti. Pokud se zájezd kapacitně nenaplní, bude zrušen
a platba vrácena. Cena zájezdu na osobu - 400,- Kč.
Objednávky se přijímají osobně v sekretariátu OÚ nebo na tel.: 315 786 086.

Blínová Dana, 60 let
Caklová Olga, 65 let
Doubková Jaroslava, 80 let
Houška Miroslav, 65 let
Houšková Hana, 60 let
Jiroušek Karel, 60 let
Krejžíková Libuše, 60 let
Márová Anna, 81 let
Márová Hana, 81 let
Novák Antonín, 65 let
Poláčková Helena, 75 let
Poláčková Jaroslava, 60 let
Přívozníková Marie, 82 let
Tvoriková Vladimíra, 60 let
Wagnerová Arnoštka, 60 let

Čert, Mikuláš a anděl
5. 12. 2012
Zlobí Vás děti?
A chcete se jim za to
„odměnit“?
Nebo se jen chcete vrátit k tradici?
Trojice bude chodit 5. 12. cca
od 16.00 hod., dle počtu objednaných
bude jedna nebo dvě skupiny.
Požadujeme
příjmení,
adresu,
telefon,
případně
informativní
čas. Balíčky si připraví rodiče a
ve vhodnou chvíli podstrčí Mikuláši.
Závazné
objednávky
nejpozději
do 30. 11. 2012 na sekretariátu OÚ:
Naďa Vymerová
tel.: 315 786 086
nada.vymerova@holubicekozinec.cz

Společenská kronika
V pátek 12. 10. 2012 oslavila 80.
narozeniny paní Jaroslava Doubková.
Využily jsme pozvání a oslavenkyni jsme navštívily. Paní domu nás
velmi vřele přivítala, ochutnaly jsme
výbornou buchtu a spolu s jejím
manželem jsme strávily moc pěkné
odpoledne.
Paní Doubková se narodila v Tursku,
bydlela i v Kozinci a nakonec se
s rodinou odstěhovala do Holubic,
kde žije dodnes. Do školy chodila
v Kralupech nad Vltavou. Pracovala
Jaroslava Doubková dnes

nejen jako švadlena, ale pracovala
i v nedalekém Kladně v továrně. Má
dvě děti, dva vnuky, dvě vnučky a dvě
pravnoučátka.
Paní Doubková je velkou milovnicí
domácích prací všeho druhu. Nejraději však vyšívá nádherné obrazy, které
jsme měly příležitost vidět na vlastní
oči.
Přejeme oslavenkyni hlavně hodně
zdraví, lásky, pohody a chuti do další
tvůrčí práce.
Myslím, že můžeme pro naše čtenáře
prozradit, že příští rok slaví se svým
manželem krásné výročí 60 let společného soužití.
EJ, AP
... a Jaroslava za mlada

Rozhovor měsíce
jsme již třikrát zajišťovali pohřeb
„do země“. I to patří k práci zaměstnance Obecního úřadu Holubice.
To je tedy vskutku různorodá práce.
To ano. Díky ní můžu být každý den
tak trochu „někým jiným“ a těšit se
do práce. Nikdy to není stereotyp.

Pan Kuchař

Rozhovor s panem Kuchařem
Letos se předposlední rozhovor pro
Naše noviny ponese ve znamení
stavebního tématu. Představíme vám
pana Ing. Josefa Kuchaře, odborného pracovníka našeho OÚ.
Co vše vlastně spadá pracovně
do Vaší kompetence?
Mnoho lidí z obce se se mnou setkává
již od roku 2007, kdy jsem začal obci
vypomáhat jako stavební konzultant.
Tuto činnost mám na starosti stále,
ale od roku 2010, po odchodu pana
Zajdla, investičního pracovníka obce,
pracuji na obci takříkajíc naplno. Kromě
zastupování obce ve stavebních záležitostech mám na starost silniční správní
úřad, ochranu životního prostředí
a vodoprávní úřad.
V čem tedy spočívá Vaše práce?
Zajišťuji inženýring všech staveb
ve prospěch obce – pro příklad to
byla rekonstrukce školy, bezbariérové
chodníky na Kozinci, obecní rozhlas,
obratiště BUS i víceúčelové hřiště
u ČOV...
Plus k tomu pomáhám občanům,
kteří chtějí cokoliv stavět, přistavovat, rekonstruovat nebo třeba
i kácet stromy nebo kopat studny.
Mým úkolem není něco schvalovat,
ale pomoci stavebníkům v tom, aby
na dalších úrovních schvalovacího procesu pro svůj záměr neměli
problémy. Zjistím pro ně všechny
potřebné informace, ověřím regulativa
a připravím vyjádření obce k jejich věci,
které může následný proces schvalování na úřadech výrazně zjednodušit
a urychlit. Kromě jiného máme
na starost třeba i správu hřbitova.
??
Ano. Za tu dobu, co působím na obci,

Jak jste se k této práci dostal?
Jsem vystudovaný stavební inženýr.
Stavařina se v naší rodině dědí již
po generace (i když můj vlastní syn
možná tuto tradici naruší...).
Celý život pracuji v tomto oboru. Než
jsem nastoupil sem na obec, pracoval
jsem na stavebním úřadě v Praze
– Stodůlkách. Největší rozdíl mezi
prací tam a tady jsou lidé. Tam chodili
na úřad lidé neradi, apriori naštvaní,
vystresovaní. Což se odráželo i na nás
- úřednících. Tady je to jiné - i když je
práce i problémů k řešení dost a dost,
lidé jsou tady za moji práci více vděčni.
Vypadá to, že práce je Vaším koníčkem.
To určitě. Koníčků mám hodně (tanec,
myslivost, psy, ale i činnost v Asociaci
paranormálních jevů ...) a moje práce
je jedním z nich, čemuž jsem velmi
rád. Snažím se do všeho, co dělám,
dávat systém. Vytvořil jsem a spravuji
pro úřad speciální systém určitých aktivních šablon dokumentů a formulářů,
které dokážou v konečném efektu urychlit
a zjednodušit práci.
Pracuji například také na speciální
mapě obce, do které zapracovávám
všechny podklady, které se mi o obci
dostanou do ruky, tak, aby v této
vizuální podobě byly na jednom místě
uloženy všechny důležité informace. Od
katastrální mapy, přes mapu vrstevnic,
vodotoků, zástavby, územního plánu, o
vedení všech sítí (i bývalých), vodovodu
a kanalizace, optických kabelů a tak
podobně.
Myslím si, že by tato mapa mohla být
třeba velmi zajímavým a přínosným
doplňkem obecního webu.
To je výborný nápad! Právě se připravuje optimalizace webu obce, a tak
máme ideální příležitost Vaši mapu
do struktury webu zapojit. Když zmiňujete územní plán – to je otázka, která zajímá spoustu lidí z obce. Kolik
se toho u nás ještě bude stavět?
Když si vezmete třeba jen projekt
Holubího háje – tam ještě není zastavěna asi třetina toho, co je v územním
plánu. Podobně je tomu na ostatním
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území obce. Jsme stále v rozvojové fázi. Územní plán byl schválen již
před několika lety. Ten zakotvuje
výstavbu v časovém horizontu cca
20 let. Tohoto plánu se držíme. Zastavitelné území obce je přesně dané, nic
nad jeho rámec již nepůjde. Proto také
nechceme dopustit, aby se změnily
plány na realizaci určitých do budoucna
nezbytných prvků občanské vybavenosti, jako např. plánované obchodní
centrum ve střední části Holubího háje
atp. I ve škole je počítáno s možným
rozšířením prostor pro výuku. U školky
jsme bohužel limitováni, ale věříme, že
se pomocí variantních řešení podaří
překlenout období více dětí z „baby-boomu“ a poté se vše ustálí v běžných
měřítcích, kdy bude vše kapacitně
odpovídat potřebám počtu obyvatel,
který budeme v blízké budoucnosti jako
obec mít.
S čím vším by se tedy lidé na Vás
měli obracet?
V podstatě se vším, co se stavebních
aktivit týká. Tedy od plánů nových
domů přes rekonstrukce až po pergoly,
chodníky nebo ploty. Pro všechny
stavební aktivity máme v obci určitá
regulativa a je zbytečné, abyste investovali například do atypického plotu,
když pak v souladu s obecní vyhláškou
a ostatními regulativy budete muset
plot předělávat dle určitých pravidel
a standardů.
Jaký stavební záměr je na schvalování naprosto nejhorší – trvá nejdéle a
je nejvíce problematický?
Jednoznačně je to studna. Protože
taková studna může ohrozit kvalitu
života na kilometr daleko, je potřeba vše
předem včas prověřit a proměřit, aby
nedošlo k tomu, že se na určeném místě
nenajde voda nebo bude příliš hluboko,
že po navrtání studny zmizí voda
ze studen sousedům nebo že v ní
nakonec bude nepoužitelná voda
(například příliš železitá nebo s jinou
příměsí)...
Proto se k takovému záměru musejí
vyjádřit všichni dotčení – sousedé,
hydrogeologové, vodohospodáři, ži-‘
votní prostředí a další úřady a každý
na to potřebuje svůj čas. Osobně
bych každému, kdo zamýšlí kopat na
svém pozemku studnu, doporučil (ač
to možná bude ode mne znít divně)
nejprve si přizvat zkušeného proutkaře
a poradit se nejprve s ním...
... pokračování na straně 4
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Rozhovor měsíce / Výsledky voleb

... pokračování ze strany 3

Proutkaře??
Ano. Jsem sice stavební inženýr, ale
vím, že některé věci, jevy, lidské schopnosti a energie jsme se ještě nenaučili
poznávat, měřit a využívat... :-)
Jak je to se stavbami či určitými
doplňky našich domů, pozemků a zahrad, které „nejsou pevně spojeny se
zemí“? I na ty se vztahuje ohlašovací
či stavební řízení?
Jistě. Platí zde pravidlo 30 dnů – pokud
něco stojí na místě bez hnutí 30 dnů,
pak se to stává „zařízením“ a je třeba
to „umístit“ a řešit. To se může týkat
například i déle nejezdícího auta –
např. vraku.
S jakými problémy se při své práci
setkáváte?
Problém může pro někoho představovat například to, když nemohu na jeho
„papíry“ dát hned a právě v tu chvíli
„pouze“ razítko, aniž bych prověřil
situaci a ověřil, zda razítko na něco
takového vůbec dát mohu. Musím
takhle pohlídat třeba to, že někdo chce
přistavět na svém pozemku kousek
ke svému domu, ale už v tu chvíli neřekne,
že zastaví dvě parkovací místa - která
si tím pádem musí zajistit (a zaplatit)
jinde... Parkování neboli „doprava
v klidu“ obecně je u nás v obci problém.
Ano. Na téma parkování jsme již také
psali...
Ten problém spočívá v tom, že se běžně
počítá s jedním autem na jednu rodinu.
Ale už nikdo nepočítá s tím, že rodina
může mít více aut a že má být také
na určitý počet bytů zajištěno parkovací
místo pro návštěvy.
Pro příklad u viladomů se šesti byty by
mělo být celkem 8 parkovacích míst
– 6 pro rodiny, které byty obývají + 2

Výsledky voleb do Zastupitelstva středočeského kraje
Ve dnech 12. a 13. října 2012 se
v budově OÚ konaly volby do Zastupitelstva středočeského kraje, níže
uvádíme výsledky těchto voleb
za obce Holubice-Kozinec:
Voliči v seznamu:
Vydané obálky:		
Volební účast v %:
Odevzdané obálky:
Platné hlasy:
% platných hlasů:

1127
336
29,81
336
332
99,81

pro návštěvy... Obec zvažuje, jak tento
problém řešit. Je možné, že bude například vybudováno zpevněné odstavné
parkoviště. Druhá věc pak je, jestli
to někteří řidiči nebudou mít od auta pak
poněkud dále ke svému domovu...
Ale je jasné, že toto řešit dříve či později
budeme muset. A ještě mne napadá
jeden velký problém.
Jaký problém?
Problém s vypouštěním bazénů. Přijde
chvíle, kdy se ochladí a všichni, kdo
mají přes léto na zahradě bazén, se
ho rozhodnou vypustit. Takřka v jeden
den. Pak se stane, že najednou je plná
ČOVka a objeví se voda i v retenční
nádrži. Jenže – chlorovaná voda!
Taková voda vůbec nepatří do kanalizace. Vodu z bazénů by lidé měli správně
nechat odvážet cisternou Veolie
na velkou čističku. Protože chlór
a další chemie, kterou se bazény pěkně
přes léto čistí, pak nateče do čističky,
kde působí nejen malou povodeň, ale
i chemickou válku...
Na tomto místě bych se přimlouval, aby
si příště majitelé bazénů dobře rozmysleli, kdy a kam bazén vypustí, aby
se chovali aspoň trochu ekologicky s
ohledem na budoucí život a zdraví nás
všech i jich samotných a jejich rodin.
Doporučuji přijít se na obec poradit.
Je totiž také možné využít obecní
vodoteče, vsakování, ale vše je holt
na domluvě.
Máte nějaké své úřední hodiny
pro veřejnost? A kde Vás lidé najdou?
Standardní úřední hodiny mám vždy
v úterý až do 18. hodiny a nebo
ve čtvrtek do 16. hod., to jsem k dispozici. Jiné dny po telefonické domluvě
(na tel. 739 320 843 - kontakty jsou
uvedeny na obecním webu). Kde? Mám
svůj pracovní kout v prostorách obecní
knihovny. Nejlepší je vždy si rezervoKandidátní listina
Název			
Sdružení nestraníků
Volte Pr. Blok		
Strana soukromníků
Suverenita 		
Nár. socialisté		
TOP 09 a Starostové
Věci veřejné		
Změna 2012		
Komunistická strana
Strana zelených
Středočeši2012.cz

Platné hlasy
celkem v %
12
3,61
8
2,40
0
0,00
1
0,30
0
0,00
69
20,78
7
2,10
4
1,20
53
15,96
7
2,10
2
0,60

vat čas pro schůzku. Může se stát, že
musím řešit něco v terénu - např. dnes
bylo třeba prověřit pohyb a zabezpečení
obecní skály – v kopci nad rybníkem.
Měl byste nějaký vzkaz pro naše čtenáře?
Možná bych mohl upozornit na to, aby
si lidé občas (třeba i několikrát ročně)
kontrolovali údaje v katastrálních
výpisech (zdarma na internetu: http://
nahlizenidokn.cuzk.cz). Bohužel se
občas setkávám s případy, kdy podvodníci prodají cizí pozemek či nemovitost
a lidé, jejichž ve skutečnosti je, o tom
vůbec nevědí. Mohou to zjistit až
s velkým časovým odstupem – a to je
pak velký problém.
Podobně bych možná rád upozornil
na jeden fakt – v současnosti již musí
být součástí každé novostavby požární
zabezpečení. Řada staveb v obci
tento systém nemá. Investice do čidel
je relativně malá (čidlo vyjde asi na
300 Kč), ale efekt může být obrovský
- mohou nám hodně ušetřit... Nejen
na majetku, ale samozřejmě i na
životech...
A také bych měl apelovat na všechny,
kdo odkládají řešení svých stavebních problémů a neuvědomují si, že
tak způsobí za čas problémy svým
potomkům. Jednou za čas bychom si
každý z nás měli dát své věci prostě
do pořádku...
A Vaše pracovní a osobní přání
na závěr?
Tak kromě obligátního zdraví bych
si přál ČAS. Mít více času. Na práci,
na koníčky, na moji rodinu.
Loučíme se pohledem na speciální
hodiny nad pracovním stolem pana
inženýra Kuchaře, které ukazují čas
tak nějak obráceně... Poselstvím, že
čas je důležitý, ale nesmíme se jím
nechat celý život svazovat.
Děkuji za rozhovor. :-)		
HM
Kandidátní listina
Platné hlasy
Název			
celkem v %
Česká str. soc. demokr. 49
14,75
Koalice KDU-ČSL
9
2,71
ODS			
67
20,18
Strana svobod. občanů 13
3,91
Hn. na podporu
dobrovolných hasičů
6
1,80
Dělnic. str. sociální
spravedlnosti		
3
0,90
KSČ			
2
0,60
UNP - Středočeši 2012
10
3,01
SPO Zemanovci - Češi
2
0,60
Česká pirátská strana
8
2,40
		

Vítání občánků
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Jak probíhalo Vítání občánků?
V sobotu 20. října proběhlo v zasedací místnosti OÚ Holubice každoroční Vítání občánků, kteří se narodili v tomto roce.
Na začátku vítání se děti vyfotily s maminkami a potom se mi jednotlivě představily. Na našem Vítání občánků nechyběl ani
kulturní program. Děti z MŠ Holubice nám zarecitovaly básničky a poděkováním jim byla sladká odměna.
Konečně následovalo samotné přivítání. Pěkně podle pořadí - maminky s dětmi v doprovodu tatínků. Rodiče chodili pokládat
své ratolesti do kolébky k focení, mezitím maminky přebíraly dárky, domovské listy a kytičku, poté následovalo zapsání do
kroniky, na závěr se pořizovaly fotografie pro vzpomínku na tento mimořádný den. Díky patří paní Jarmile Dalíkové a paní
Zdeňce Zitové za skvělou spolupráci při organizaci tohoto slavnostního okamžiku.
Fotografie z vítání je možno si vyzvednout v kanceláři OÚ Holubice.
Pozvánku obdržely tyto děti:
Poskočil Damián, Brychta Václav, Janeka Dominik, Coubalová Viktorie, Král Adam, Verešová Rozálie, Reissigová Eliška,
Nováková Lucie, Cahová Tereza, Blažon Nikola, Šindelář Ladislav, Vítek Teodor, Milota Patrik, Škrváň Lukáš, Krzystek
Richard, Valenta Jonáš, Kučková Sofie Anna, Pochopinová Amálie, Dusilová Eliška, Sklenářová Sára, Štefková Magdalena
Marie, Orolínová Emma
Samozřejmě ne všichni pozvaní se dostavili, proto prosíme rodiče dětí, kteří se nedostavili na Vítání občánků, aby si
v kanceláři OÚ Holubice vyzvedli dárky a domovské listy.							
EJ
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Vážení rodiče,
díky nárůstu dětí není naše obec
schopna zajistit všem zájemcům místo
v obecní školce. Není ani v možnostech
obce investovat do rozšíření kapacity
školky. V současné době tyto problémy
řeší spousta obcí i měst v okolí, není
to stav pouze v naší obci, ale obecně
v celé České republice.
Na úrovni vlády, resp. Ministerstva práce
a sociálních věcí, byl připraven zákon,
který je nyní ve schvalovacím řízení
a zavádí pojem „Dětská skupina“. Jedná
se o volnější formu zařízení předškolní
výchovy. O dětské skupině a pilotním
projektu se můžete dočíst na stránkách
MPSV.
Naše obec by ráda využila možnosti,
která se naskýtá v Libčicích nad Vltavou.
V krásném areálu libčického koupaliště
se připravuje provoz dětské skupiny
POHODA, kterou bude provozovat
od 1. ledna 2013 občanské sdružení
Libčická plovárna. Více informací
naleznete na www.koupalistelibcice.cz.
Dětská skupina Pohoda nabízí kapacitu
pro 16 až 24 dětí. Režim hlídání je
celodenní (přednostní), dopolední nebo
odpolední. Služby skupiny jsou placené
rodiči umístěných dětí.
Dětská skupina Pohoda navazuje
na sportovní, kulturní, umělecké
a společenské aktivity, které realizuje
provozovatel v areálu Libčické plovárny.
Namátkou můžeme zmínit příměstské
tábory, tenisový a volejbalový kroužek,
výtvarnou dílnu, apod. Areál dále nabízí
multifunkční hřiště, travnaté hřiště
na malou kopanou, pískové beachvolejbalové hřiště a prostorný přírodní park.

Vnitřní prostory navazují na společenský sál a skládají se z klubovny, mini
tělocvičny, šatny a sociálního zařízení.
Stravování zajišťuje vlastní kuchyně.
O děti se bude starat zkušený a milý
personál, který již nyní v rámci Libčické
plovárny zajišťuje volnočasové aktivity
pro rodiny s dětmi.
Samotné město Libčice je velmi dobře

Dětská skupina POHODA
dostupné z naší obce a lze využít
vlakovou dopravu do Kralup nad Vltavou
a Prahy.
Jsme si vědomi toho, že tato nabídka
není konkurencí nebo náhradou naší
školky. Ale umožňuje nám nabídnout
služby
dětské
skupiny
dětem,
na které se v naší školce nedostalo
a na přechodnou dobu rodičům pomůže vyřešit hlídání dětí. Přijďte se
podívat na vlastní oči na připravovaný projekt dětské skupiny Pohoda
v Libčicích na plovárně, a pokud
vás nabídka dětské skupiny Pohoda
zaujala, sdělte nám svůj zájem tak,
abychom mohli pro vás přednostně
zajistit kapacitu určenou pro naši obec.
				
EJ

Cvičení pro rodiče s dětmi
v KD Holubice
Milé maminky a tatínkové, protože se
v poslední době množily dotazy
na scházení se rodičů a dětí (kolem
2 let) - dříve Mimísek - obnovili jsme
schůzky, a to v pátek 9.30 - 11.00 hod.
v KD Holubice.
Dětem připravujeme opičí dráhu,
tančíme, zpíváme písničky, hrajeme
si s padákem a podobně. Přijďte se
podívat, jestli by to vaše děti zajímalo.
Nezapomeňte pro sebe i děti přezůvky
a dobrou náladu :D
Těšíme se, Lucie Benešová

Nové jízdní řády PID
1. Zavedení nového nočního spoje:
Dovolujeme si Vás informovat, že s trvalou platností od 9. 12. 2012 dochází k zavedení nového nočního spoje do Turska
a Holubic na lince PID 604.
Nový spoj je v provozu celotýdenně (od pondělí do neděle), na Dejvické navazuje na příjezd posledního metra
Autobus odjíždí z Dejvické v 00:35 hod. jako linka 350 do Velkých Přílep, odkud pokračuje jako noční linka 604
přes Tursko, Holubice a Svrkyni do Noutonic
V Roztokách navazuje na příjezd posledního vlaku linky S4 z Masarykova nádraží
Ve Velkých Přílepech není nutné přestupovat (mezi 350 a 604), jedná se o přímý vůz
-

2. Linka 604 s platností od 9. 12. 2012:
Spoj je v provozu pouze sobota a neděle
Autobus odjíždí z Dejvické v 1:45 hod.
3. Nový jízdní řád PID 316 s platností od 9. 12. 2012:
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Mateřská školka

Podzimní zahradní slavnost
2012
Na podzim vítá ,,Podzimníček“všechny děti ve svém kouzelném lese plném
barev, tvarů a vůní. I tento rok zavítal
k nám na zahradu v MŠ Holubicích, aby
potěšil naše děti z MŠ.
Každého, kdo přišel, jsme uvítali
a obdarovali ,,ozdobnými kolíčky“.
Paní ředitelka, H.Váňová, zahájila
slavnost přivítáním dětí, rodičů a všech
ostatních. Seznámila je s programem
,,Podzimní slavnosti“, protože nám
počasí přálo, mohlo vše v klidu začít.
Velká soutěž letošní slavnosti byla
dekorace s názvem ,,Podzimní panáček
z květináčků‘‘, kterého si mohly děti se
svými rodiči tvořit doma z čehokoliv,
co je napadlo, co měli zrovna doma
po ruce, aby byl jejich panáček nejhezčí
či nejzajímavější ;).
Všechny výrobky, které byly do soutěže
přineseny, byly krásné, velmi zajímavé a
to každý svojí ,,originalitou“;). Ale přesto
z nich rodiče vybírali ty nejzajímavější pomocí hlasovacích lístků, které
v průběhu slavnosti byly sečteny a poté
3 nejlepší tvůrci vyhlášeni ;).
Jako ceny byly pro ně připravené
,,dětské pracovní knížky“, ale ani
ostatní děti neodešly s prázdnou a byly
jim rozdány malé drobnosti.
Ani tento rok nechybělo představení malého cirkusu ,,Cecilka a ohnivá
show“, kde proběhlo:
čarování s dětmi
legrácky s Cecilkou
drezura s pejsky.
Děti si s rodiči mohli vyzkoušet dlabání
dýní, hod kroužky na kužele, výtvory
z brambor - např. zvířátka, kytičky…..
Nechybělo pití a občerstvení v podobě
sladkých i slaných dobrůtek, na kterém se podílely nejen kuchařky z MŠ,
ale i rodiče dětí. Jelikož nešlo těmto
,,dobrotám“ odolat , tak jsme vše ochutnali a vše moc pochválili ;).
Letošní Podzimní slavnost se i díky
krásné atmosféře všech přítomných
povedla a těšíme se na příští rok ;).
		

Učitelky MŠ Holubice

Soutěž o nejhezčího podzimního panáčka
z květináčů

Cirkusové vystoupení tria Cecilka se dětem moc líbilo
Cecilka ví, jak děti zapojit do hry

Ze školních lavic
Vzhůru do IQ parku!
Vyslyšeli jsme volání věhlasného
science centra - světa vědy a zábavy
a dne 23. 10. 2012 zorganizovali výlet
do IQ parku v Liberci. Budova IQ parku
je doslova nabitá různými hejblátky,
mačkátky, kličkami, blikátky, vrtulkami a hlavolamy a jedna nesporná
výhoda spočívá v tom, že na všechno
si děti mohou sáhnout, všechno mohou
vyzkoušet a podrobit životaschopnost
zařízení své zvídavosti. Nutno podotknout, že obstály všechny exponáty, ač
jedno dítko utrpělo drobnou újmu při
jízdě po požární tyči. Celkový dojem fantastický. Ne všude je vám umožněno
beztrestně řádit…
V prvním patře nás čekaly vodní hrátky
(zatoč si klikou, ať víš, jak funguje
lodní šroub, prozkoumej vodní pumpu,
vyzkoušej si vodní mlýnky, podívej
se, jak to vypadá uvnitř WC…), děti si
prošly zrcadlovým labyrintem, vystoupily a sestoupily na šikmou plochu a
vrávoraly v rotujícím válci.
V druhém patře si vyzkoušely, jaké
to je, nechat se uzavřít do mýdlové
bubliny, jiní se podívali do potápějícího
se podpalubí Titaniku a mnozí nahlédli
do útrob lidského těla. Jak obtížné

je žít na invalidním vozíku nejlépe
pochopíte, když si to sami vyzkoušíte. A kdo četl Foglarovu knihu Záhada
hlavolamu, pak jistě neodolal a pokusil
se dostat slavného Tleskačova ježka
z klece. Skvělý pocit pozorovat závistivé pohledy osmáků, blednoucí nad
virtuozitou, se kterou se naší žačce Viky
podařilo během pár vteřin ježka vydolovat z klece.
Do třetího patra dorazily děti natolik
vyčerpané, že se pokorně oddaly
dalšímu, lektory vedenému programu,
zaměřenému na lidské smysly.
Čtvrté patro pak bylo věnované světelným a barevným efektům, děti mohly
zkoumat své tělo termokamerou, mohly
si vyzkoušet, kolik by vážily na jednotlivých planetách sluneční soustavy, jak
nelehké je vytvoření kamenné klenby,
jak se skládají barvy světla, jaké to je,
lehnout si na fakírské lůžko a mnoho
a mnoho dalšího.
Protože čas pokročil, museli jsme
spěchat domů, ale určitě patří IQ park
mezi místa, kam se budou děti kdykoli
rády vracet. Zeptejte se sami.
		

Bc. Petra Sýkorová

Optimický klam
Jak funguje splachovadlo
Záhada hlavolamu
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Martinské posvícení
11. listopadu
V neděli 11. 11. 2012 pořádá
základní škola již tradiční lampiónový průvod.
I letos naši žáci chystají vystoupení.
Sraz je v 17.00 hodin u školy
v Tursku.
Chystáme tradiční martinské
pohoštění, opět v Green clubu.
Přijďte, těšíme se na Vás.
Žáci a vedení ZŠ Tursko a Holubice

Základní škola Tursko a Holubice
přijme

osobního asistenta
integrovaného žáka
na zkrácený úvazek
Bližší informace na telefonním čísle
724 840 861
Mgr. Vít Šolle, ředitel školy
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Kulturní dění v obci

... pokračování ze strany 1

K zábavě přispěla bohatá halloweenská
tombola, při které každý los vyhrál :o).
Duchové,
kostlivci,
čarodějnice,
dýně a další hrůzostrašné bytosti si
chodili dobíjet energii do duchařské
občerstvovny, kde byly k mání voňavé
párky, ovocné džusy, různé domácí
koláčky a buchtičky.
Děkujeme SDH Kozinec za originální zážitek pro děti, dobrovolníkům
za napečení dortů a koláčů.
Těšíme se napřesrok :o).
AJ

Kočička od opravdové k nerozeznání

Podzimníček nebo dubový skřítek?

Námořnice v akci

Pohřbívání zaživa v přímém přenosu :o)))

Kluci vsadili na drsný vzhled :o)

Kde ta dušička je?

Kulturní dění v obci
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Obec Holubice - Kozinec Vás zve na:

Obec Holubice a Římskokatolická
farnost Kralupy nad Vltavou
srdečně zvou na

Mikulášskou besídku

bohoslužbu

Kdy:		
30. 11. 2012 od 17.00 hod.
Kde:		
Kulturní dům Holubice
Vstupenky:
25,- Kč/dítě; 35,- Kč/dospělí (v ceně je zahrnut balíček pro děti)
Program:
profesionální divadlo pro děti, nadílka a diskotéka
Občerstvení zajištěno v kiosku.
Bližší informace a závazné přihlášky od 5. 11. do 26. 11. nebo do obsazení
kapacity KD v sekretariátu OÚ – tel.: 315 786 086.

do kostela Narození Panny Marie
v Holubicích
u příležitosti prvního zvonění
zrestaurovaných zvonů z dílny
zvonařů „Löw z Löwenberka“
na první adventní neděli

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Kdy:		
9. 12. 2012 od 17.00 hod.
Kde:		
v parku před OÚ
V průběhu celého odpoledne (již od 13.00 hod.) se budou konat vánoční trhy,
můžete shlédnout betlém s živou hudbou. Občerstvení zajištěno.

dne 2. 12. 2012
v 15.00 hod.

Zveme ke společnému setkání
a požehnání adventnímu času,
zapálení adventní svíce,
zvonění zvonů, poslech skladeb
chrámové hudby Antonína
Reichenauera.

Předvánoční setkání seniorů
Kdy:		
26. 11. 2012 od 16.00 hod.
Kde:		
Zasedací místnost OÚ
Hudba:		
Ladislav Hovorka
Taneční vystoupení a malé občerstvení zajištěno.

Obec Holubice současně vyzývá občany, kteří
se zapojí do znovunalezení hlasů zvonů
v Holubicích, ke zvonění a pomoci.

Travesti show Scandal ladies ve Velkých Přílepech
Občanské sdružení Sportovní Velké Přílepy Vás zve již popáté na travesti show moravské skupiny Scandalladies.
Kdy: 		
8. 12. 2012 od 19.00 hod.
Kde: 		
v sále U Korychů, Velké Přílepy
Po vystoupení následuje mikulášská diskotéka od 21.30 hod. v podání DJ Mikiho, vstupné 160,- Kč v předprodeji, 200,- Kč
na místě. Předprodej je na OÚ Velké Přílepy a v restauraci U Korychů ve Velkých Přílepech.

Kulturní dům Holubice - rozvrh aktivit - 2012/2013
DEN
Pondělí

Úterý
Středa

Čtvrtek

Pátek
Sobota
Neděle

OD - DO

AKTIVITY

10:00 - 10:45

TV základní škola

15:30 - 16:15
16:15 - 17:00
17:00 - 17:45
20:00 - 22:00
10:00 - 10:45
20:00 - 22:00
10:00 - 10:45
18:30 - 19:15
19:15 - 20:00
8:00 - 12:35
16:00 - 18:00
19:30 - 20:30
20:30 - 22:00
9:30 - 11:30
17:00 - 19:00

Cvičení hrou (2-4 roky)
Cvičení pro děti (4-7 let)
Tance pro všechny ve věku 8-18 let
Tance - soukromé
TV základní škola
Floorball
TV základní škola
Master jump - trampolíny - nutná rezervace
Master jump - trampolíny - nutná rezervace
TV základní škola
Výuka tenisu dětí
Zumba dospělí
Floorball
Mimísek
Sportovní kroužek pro děti
Rezervováno pro plesy
Cvičení pro dospělé - dance aerobic
„Břišní pekáč“

19:00 - 20:00
20:00 - 21:00

KONTAKT
Mgr. Vít Šolle
Lenka Tydlitátová
Lenka Tydlitátová
Lenka Tydlitátová
Hrdlička Ondřej
Mgr. Vít Šolle
p. Kostřáb
Mgr. Vít Šolle
Lenka Tydlitátová
Lenka Tydlitátová
Mgr. Vít Šolle
p. Šrámek
Sodomková Kateřina
p. Kostřáb
L. Krivdová
D. Bejr
Lenka Tydlitátová
Lenka Tydlitátová
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Hlas zvonů v Kostele Narození Panny Marie

Hlas zvonu
Může se mluvit o dvojím štěstí, když se
nám podaří jít a souznít s krajinou, s její
pamětí i současností. Jestliže v krajině
čteme pozorně, nejenže jí rozumíme,
ale také víme, co nezničit, co ochránit
a co do ní můžeme připsat my sami.
To je ono dvojí štěstí - zušlechtěná
krajina a sebenepatrnější dílo, které
po nás zůstane. Podaří se to ale jen
tehdy, pokud budeme mít jistotu,
že rozumíme a je nám rozumněno,
že netvoříme něco krátkozrakého,
prchavého nebo samoúčelného.
Jaké tedy je poselství na první adventní
neděli? Snaha neztratit to, co tu máme,
připravit pevný základ pro další stavění,
možnost porozumnění a čitelnost našich
stop těm, co přijdou po nás. Tato snaha
by měla být snahou společnou, ale
i výzvou pro každého zvlášť. Každý
může věnovat modlitbu tomuto místu,
vyjádřit vděčnost, že jsme tady a teď.
Vždyť v rotundě obec opět nalezla
místo ticha, střed Boží přítomnosti, vůni
kadidla, melodii varhan a hlas zvonů
letící do krajiny.
To, co již zdejší lidé neočekávali, co
řada z nich nikdy nezažila, to se dnes
stalo skutečností.
Jak stručně definovat to, co získal lid
holubický nynější i ten, co tu bude
za další století? Je to hudba dobré
vůle, která se neoposlouchá, která je
skromná i velkorysá. Především pak
účinná, což je jejím hlavním motivem.
Ten vyzývá k dalšímu porozumnění
mezi lidmi i k oslavení Boha. Žádné
podobenství (i to sebebrilantnější) však
nemůže dostatečně vystihnout vše, co
se zde skutečně udělalo.
Kostel Narození Panny Marie v Holubicích je třeba vidět a slyšet.
Větší zvon - Maria
Ulil roku 1666 Mikuláš Löw starší
v Praze na Hradčanech. Průměr 59,8
cm, hmotnost přibližně 130 kg. Zvon je
kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR
pod rejstř. č. 5553. Šestiuchá koruna
s nezdobenými uchy, uspořádanými do
kříže. Mezi uchy žebérka. Základ koruny
s fabionem na stupínku, přechází
do zvlnění na stupínku obíhajícího
v půli čepce. Nahoře na zvonu rozvilinový arabeskový ornamentální pás,
do něhož je vložena obíhající řádka nápisu
v linkách. Nápisová páska na výšku
zcela
vyplněna
písmeny.
Nápis
německo-latinský, začíná pod nepárovým uchem koruny:

GOS MICH NICOLAVS LÖW IN PRAG
ANNO 1666(= Ulil mne Mikuláš Löw
v Praze roku 1666).
Pod začátkem nápisu na plášti reliéf
Panny Marie Nanebevzaté (Assumpty)
s Ježíškem na pravé ruce, v oválné
paprsčité svatozáři; stojí na půlměsíci.
Věnec oddělen trojicí linek. Na dolním
okraji po obvodu hladká obruba.
Menší zvon
Ulil roku 1659 Mikuláš Löw starší
v Praze na Hradčanech. Průměr 45,5
cm, hmotnost přibližně 60 kg. Zvon je
kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR
pod rejstř. č. 5554.
Šestiuchá koruna s nezdobenými uchy,
uspořádanými do kříže. Základ koruny
s fabionem na stupínku, přechází
do zvlnění na stupínku obíhajícího
v půli čepce. Nahoře na zvonu rozvilinový arabeskový ornamentální pás,
do něhož je vložena obíhající řádka
nápisu v linkách. Nápisová páska
na výšku zcela vyplněna písmeny.
Nápis německo-latinský, začíná pod
nepárovým uchem koruny: GOS MICH
NICOLAVS LÖW IN PRAG ANNO
1659 (= Ulil mne Mikuláš Löw v Praze
roku 1659).
Věnec oddělen trojicí linek. Na dolním
okraji po obvodu hladká obruba.
Zvon byl v minulosti výrazně poškozen,
a to jednak uražením dvou uch koruny
a jednak trhlinou, vedoucí odspoda až
po čepec a zase dolů až k věnci.
Při opravě roku 2011 byla dvě chybějící ucha nově ulita a přivařena, trhlina
byla svařena. Na vytlučená a poškozená místa na věnci byl doplněn bronz.
Zvon byl kompletně restaurován.
Nicolavs Löw
Oba zvony jsou pěkným dokladem
pražského
barokního
zvonařství
ze zavedené dílny Mikuláše Löwa
staršího, císařského dělolijce, který
měl huť na Hradčanech zřejmě
v tradičních prostorách Prašné věže
(Mihulky). Přes určité předimenzování
výšky písmen nápisů, je dvojice zvonů
čistě litá, s přesně a čistě složenými ornamentálními reliéfy a jako
doklad mistrovství dílny slouží i jediný
reliéf na větším zvonu – Assumpta
ve svatozáři.
Mikuláš Löw st. (1601-1679) byl
příbuzným (zřejmě bratrem) Leonharda Löwa, zvonaře a dělolijce
z Norimberka, který se před rokem
1640 usadil na Malé Straně. Potomkem
(zřejmě synem) tohoto Mikuláše Löwa

st. byl Mikuláš Löw mladší (1655-1742),
který pokračoval v práci barokní dílny.
Členové rodiny Löwů užívali šlechtický
predikát „Löw z Löwenberka“.
Kostel Narození Panny Marie
v Holubicích
Stavba kostela Narození Panny Marie
v Holubicích byla v minulém století
odborně opravena, koncem minulého
století byly provedeny dílčí zásahy
ve smyslu ochrany stavby před zničením
(střecha, vnější plášt stavby).
Od 19. 2. 2007 je stavba v nájmu obce,
ve smluvních podmínkách podléhajících
účelům duchovním, provozu v souladu
schválení Arcibiskupstvím pražským.
Dne 9. 1. 2009 byla na žádost paní
starostky Evy Ježkové vykonána
prohlídka a ověření stavu zvonů.
Provádí Zvonařství Manoušek.
Dne 28. 3. 2011 byla obci předložena
zpráva o postupu prací na restaurování
a byly zahájeny restaurátorské práce.
Prostředky na opravy byly získány
prostřednictvím dotace Středočeského
kraje.
V létě 2011 obec Holubice oslovila
Římskokatolickou farnost Kralupy nad
Vltavou ThLic. Michala Antoni Batora
o pomoc při navrácení liturgie
do kostela.
Dne 10. 11. 2011 se u Kostela Narození
Panny Marie uskutečnila venkovní mše
u příležitostiukončení restaurování
a požehnání zvonům.
U této příležitosti v kostele proběhl
v odpoledních hodinách křest publikace Kostel Narození Panny Marie
v Holubicích (VŠETEČKOVÁ, Zuzana
– CZUMALO, Vladimír – PRIX, Dalibor.
Kostel Narození Panny Marie v Holubicích. Holubice: Obec Holubice, 2011.
ISBN978-80-260-1120-0)
Dne 9. 6. 2012 byla sloužena u Kostela
Narození Panny Marie při pouti druhá
mše k svátku Panny Marie a zavěšení
zvonů do věže kostela. K tomuto dni
proběhla v kostele výstava “Historie
zvonů v Kostele Narození Panny Marie”
Během prázdnin zemřel kronikář a
iniciátor obnovy zvonů pan Miroslav
Sedlář.
Zvony budou zvoněny ručně každou
neděli v 18 hodin.
Děkujeme,
Daniela Vokounová

Kronika vypráví
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Ohlédněme se zpět časem, co zajímavého naši předkové zaznamenali do pamětní knihy obce. Tentokrát na téma
UMRLČÍ KOMORA…
Umrlčí komora byla místnost, která se používala k dočasnému uložení lidských ostatků, většinou po dobu nezbytně nutnou
k identifikaci zemřelého nebo po čas, než došlo k pohřbu. V mnoha zemích se pohřbívá do 72 hodin po úmrtí, ale jsou i místa,
kde k pohřbu dochází po týdnech až měsících.
Umrlčí komora sloužila rovněž k ověření, zda byl jedinec skutečně mrtvý. Bylo to hlavně ze strachu, aby nebyl někdo pohřben
zaživa. Tento zvyk byl velice populární v 19. století v celé střední Evropě (což odpovídá zápisu v naší kronice). Někdy byla
dokonce mrtvým přidělávána lanka na prsty spojená například se zvonem.

Umrlčí komora

„Na straně 24 knihy této jest poznamenáno, že občané kozinečtí nepřistoupili r. 1868 k společné stavbě školy
zdejší, což ovšem potom si jejich šlechetnomyslným předkům takovým, vždy vytýkati mohou. Odpusťme jim
to ať to činili již z jakékoliv příčiny, ale pro věčnou památku stůj zde poznámkou dálší, jak občané kozinečtí
zasluhují, by obec holubická jim vždy s odporem a opovržením, památku věnovala.
Při stavbě školy, mohli kozinečtí činit námitky na velké výlohy, ale při stavbě umrlčí komory to řícti nemohly,
poněváč to pouhý capart a přec nepřistoupili do spolku. Že se zde tedy umrlčí komora postavila, jest příčina
následující: Ve Francii, zejména v Touloně a Marseilu vypukla epidemická nemoc, asiátská cholera a bylo
po celém světě učiněno opatření aby nemoc ta se nerozšířila, což stalo se i zde v Rakousku a došlo v příčině té
od vysok. místodržitelství nařízení ze dne 28. července 1884 liš: 5853 i nímž se mimo rozličných, desinfekce
týkajících se opatření i nařízeno, aby obce zřídily nemocnice, a umrlčí komory.
Za tou příčinou svolal obecní starosta J. Procházka schůzi obecního zastupitelstva na den ze srpna 1884
v kterýž se stalo usnesení, aby se postavila nová umrlčí komora. Co se nemocnice týče, to slíbil nájemce dvora
p. Josef Heller, že by se v případě mohla zřídit v sušárně na panské zahradě. Zároveň zvolen zdravotní odbor
ohledací z následujících pánů: J. Procházka obecní starosta, Josef Heller, Josef Miller č. 9, Josef Havlůj, Karel
Ženíšek a Václav Procházka.
Při té příležitosti se stalo usnesení, aby byla obec kozinecká požádaná, by se zúčastnila společné stavby umrlčí
komory, na žádost zdejší došel dne 13. srpna 1884 přípis liš: 335 podepsaný tamním obec. starostou Čeňkem
Bauerem, že se tamní zastupitelstvo obecní ve schůzi dne 5. srpna, že když prý takováto umrlčí komora se
zříditi má, tak aby prý si ji obec zdejší zřídila sama, jelikož převážení mrtvol do obce cizí, by jen k pohoršení
vedlo, a nepříjemnosti toho byli. (poznámku o usnesení tom, nechť si každý utvoří sám). Podotýkám zároveň,
že v přípise zdejším bylo naznačeno, že se bude umrlčí komora stavět tam, kde nyní stojí a vzdor tomu
kozinecké obecní zastupitelsvo se vyjádřilo že to působí nepříjemnost převážet mrtvoly do cizí obce, a musejí
přec, zde mrtvoly jejich zemřelých pohřbívají okolo umrlčí komory jíti, a ta není ve vsi, nýbrž za vsí. Jest to
tedy pouze jen jejich nepřátelská výmluva.
Jelikož ale umrlčí komoru míti museli, zařídili si ji v pastoušce z ovčína a my bez jejich pomoci jsme si ji
postavili sami a sice nákladem 226 zl. 89.
Dříve než se k stavbě přikročilo, byl od obecního úřadu podán farnímu úřadu do Minic přípis, že jestli by
snad s tím nebyly výlohy a mnoho práce a zdržování, že by se umrlčí komora postavila ke hřbitovu na hořejší
straně. Na přípis ten došla do farního úřadu odpověď, že dne 11. srpna 1884 podepsáno p. P. Emanuelem
Doležalem děkanem, že jest tomu velice povděčen, že se zde již dávno potřebná umrlčí komora vystaví, že by
to ale ke hřbitovu s použitím části hradební zdi hřbitova, dalo mnoho psaní a snad i výlohy, tedy aby obec
dala umrlčí komoru postavit na místě obecním, které za příhodné uzná, což se tedy i stalo.
První osoba v umrlčí komoře uložená, byla Marie Vrublovská, tchýně Ant. Vlacha č. 13, zemřela dne
Zpracovala AJ
22. října 1885 na černé neštovice.“								
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Kozinec Stodolas
Další zápasy jsme odehráli se silnějšími soupeři a vedli jsme si takto:
Sirotci Dřetovice – Kozinec Stodolas
6:12 (14:28) – Sirotci porazili silný tým
Kmeti Kmetiněves, proto jsme soupeře
nechtěli podcenit a odehráli zápas
v plné sestavě. Od začátku jsme drželi
průběh utkání pevně v rukou a po průběžných výsledcích 3:1, 4:2 a 9:3 jsme
si dokráčeli pro výhru 12:6.
Kozinec Stodolas – Sport team Nové
Strašecí 10:8 (25:20) – Sport team byl
loňskou sezonu jeden z nejsilnějších
družstev v naší skupině, proto jsme
od tohoto utkání očekávali tuhý boj.
Průběh zápasu byl pro nás jedním
z nejlepších za celou dobu našeho
působení. Proti takovému soupeři jsme
neočekávali hladký průběh, jímž byly
průběžné stavy 3:0, 5:3, 10:3.
Za jasného stavu jsme polevili, nechali
zahrát ostatní členy týmu a s konečnou
výhrou 10:8 jsme naprosto spokojeni.
Jednoznačný průběh ovšem neodpovídal průběhu jednotlivých legů, protože
soupeř hrál opět výborné šipky, což
potvrdil konečnou šňůrou pěti vyhraných
dvouher v řadě. Musím vyzdvihnout
naše obě týmové hry, které jsme vybojovali 2:1 na legy.
Marná Snaha Slaný – Kozinec Stodolas
7:11 (20:27) – Marná snaha hrála
minulou sezonu první ligu a věděli jsme,
že opět před námi stojí těžký soupeř.
Začátek utkání nám opět nemohl vyjít
lépe, když jsme se ujali vedení 5:1.
Poté, co padlo na Zemi šero, padlo
šero i na naše výkony. Zbylé dvouhry
před čtyřhrami jsme nezvládli, při
čtyřhrách jsme byli jasně horšími a první
dvouhru po týmových soutěžích jsme

Spolky v obci
také prohráli. Náhle se stav otočil na 6:5
pro Marnou snahu.
Doufali jsme, že zbytek dvouher odehrajeme ve stejné kvalitě jako začátek
zápasu a stalo se. Sérií výher jsme
průběžně vedli 9:7 a posledními dvouhrami jsme odvrátili případnou remízu
a vyhráli 11:7. Zásadními skutečnostmi
tohoto utkání byly:
1) výborné náhozy u obou družstev, kdy
100+ (nához třemi šipkami 100 a více)
se několikrát objevilo v každém legu
2) minutí chtěného doubla do tzv.
„sousedky“ (double u sousedního čísla)
3) našeho výborného začátku a konce.
Zpočátku naše jasné vedení a ke
konci v posledních třech zápasech
při rozhodujícím třetím legu zavření
jedenkrát páté kolo (Luboš Nykl) ‚
a dvakrát sedmé kolo (Luboš Růna,
Jarda Korbel).

Fotbalové výsledky
TJ Sokol Holubice

Mimo hlavní soutěž jsme odehráli i
pohárový zápas s týmem Zbraslav
1.ŠK, který hraje první ligu. Po dobrém
výkonu jsme sice prohráli 21:18 (hraje
se pouze na legy, do 21), ale opět jsme
nedali svou kůži lacino.
Další zápasy nás čekají s týmy Rozdělov
DC Kladno (4. 11. 2012) a Lišáci Lišany
(11. 11. 2012).

Mladší žáci
5. 10. Roztoky – Holubice		
17:1 (8:0)

Průběžné čelo soutěže:
1. Rozdělovský Péčko Kladno
6 zápasů / 16 bodů
2. New Bubu team Nové Strašecí
6 zápasů / 15 bodů
3. Lišáci Lišany
6 zápasů / 15 bodů
4. Kozinec Stodolas
6 zápasů / 15 bodů
5. Poros Dřetovice B
6 zápasů / 13 bodů
Luboš Růna

4. 11.

A tým
6. 10. Holubice – Drahelčice		
4:1 (2:0)
14. 10. Zbuzany B – Holubice		
0:0 (0:0)
20. 10. Holubice – Velké Přílepy
4:1 (3:0)
27. 10. Třebotov – Holubice		
2:0 (1:0)
3. 11.

Holubice – Středokluky		
7:1 (4:1)

14. 10. Holubice – Zvole		
3:13 (2:9)
28. 10. Holubice - Řevnice/Všenory
7:15
Povltavská FA (hřiště 		
Hvozdnice) - Holubice		
19:0

Další zápasy:
A tým
10. 11 Holubice – Kazín		
14.00 hod
17. 11. Jinočany – Holubice		
13.30 hod
Žáci
11. 11. Holubice – Psáry		
10:00 hod
18. 11. Jesenice – Holubice		
10.00 hod

Komerční inzerce
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NABÍZÍME K PRODEJI KRÁSNÝ POZEMEK NA STAVBU RD V HOLUBICÍCH
Pozemek
se
nachází
na
okraji obce ve staré zástavbě - za jízdárnou,
s ojedinělým výhledem do krajiny.
• plocha pozemku: 822 m2
• sítě: voda, kanalizace, elektřina
• cena: 1 400 000,- Kč
• tel.: 602 646 983
• e-mail: nemcova.zuz@centrum.cz

NABÍZÍME K PRONÁJMU BYT 2+KK V HOLUBICÍCH
Byt se nachází na okraji obce ve staré zástavbě - vedle jízdárny.
• jedná se o mezonet
• 1. patro řadového domu
• plocha bytu 38 m2
• cena: 7 500,- Kč měsíčně + el.
• tel.: 602 646 983
• e-mail: nemcova.zuz@centrum.cz

JP Modely & Hračky je internetový obchod se sídlem v Holubicích.
Zabýváme se prodejem plastikových modelů k sestavení (auta, letadla,
lokomotivy a lodě), plechových sběratelských modelů klasických
vozidel, kovových modelů komerčních vozidel a zemědělské a bojové
techniky. V naší nabídce najdete také auta a tanky na dálkové ovládání
a různé dárkové předměty.
Pro bližší informace navštivte prosím www.jpmh.na.aukro.cz
Našim spoluobčanům z Holubic a Kozince nabízíme do 31.12.2012
slevu 5% na veškerý sortiment + přepravu zdarma. Platba může
být provedena v hotovosti nebo převodem na účet. Pro uplatnění
výše uvedené slevy nás kontaktujte mailem na
jpclegg92@hotmail.com

Zpravodaj Naše noviny vydává obec Holubice - Kozinec a redakční tým: Andrea Jůnová (AJ), Alena Plachá (AP), Hana Marešová (HM), Eva Ježková (EJ),
Naďa Vymerová (NV), Věra Urbanová (VU). ● Přispěvatelé: zaměstnanci OÚ, škol, vedoucí sportovních klubů. ● Vychází 1x měsíčně (pouze leden - únor,
červenec - srpen je dvouměsíčník) v nákladu 830 ks. ● Registrační číslo na Ministerstvu kultury ČR: MK ČR E 18946. ● Pro občany obce výtisk zdarma.
● Obec neodpovídá za obsah placené inzerce. ● Tisk zajišťuje firma Helma Beta, s. r. o. , Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha 9. ● Uzávěrka dalšího čísla:
28. 11. 2012. ● Další číslo vychází: 2. týden v prosinci. ● Tel.: 315 786 086, e-mail: redakce@holubicekozinec.cz, www.holubicekozinec.cz.

