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Svatá Viktorie obrázky na okna ryje.(23.12.)
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok nato
běží.
Svatá Lucie noci upije (a dne nepřidá).
Když na Štědrý večer sněží, na pytle se chmel
těží.
O svatém Tomáši Meluzína straší
O Františku Xaveru vítr fičí od severu

.

ROČNÍK III
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ČÍSLO 24

Nejen Štědrý večer a Vánoční svátky , svátky klidu,míru a pohody Vám přichází popřát do Vašeho domu a každému
zvlášť , ať malému , staršímu i tomu na zasloužilém odpočinku v Holubicích a na Kozinci, ale i veliký stromeček, účelné dárky,
hodně zdraví Vaši zastupitelé a pracovníci obecního úřadu Holubice-Kozinec:
Eva Ježková, Markéta Pilecká, Markéta Šedivá, Ing.Jan Miller, Mgr. Drahomír Mejzr, Ondřej Šrámek, Antonín Šulc, Petr
Satrapa a Jaroslav Doubek .
Dále hodně radosti, štěstí a zdraví- krásné Vánoce a mnoho slunce do Vašeho života v nastávajícím roce 2008.
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KULTURNÍ OKÉNKO
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
V sobotu 1.12.2007 od 14:00 v KD Holubice se koná ,,Mikulášská nadílka´´
Program: Divadelní představení pro děti
Mikulášská nadílka od Anděla
Čertovská diskotéka

Dne 21.12.2007 od 18:000 hod. proběhne v Holubické rotundě tradiční ,,Vánoční zpívání´´

INFORMACE
Výstava betlémů v obci Holubice-Kozinec
V prostorách OÚ Holubice se uskuteční výstava betlémů sběratele pana Karla
Čapka z Veltrus.Návštěvníky výstavy čeká nevšední zážitek. Výstava bude trvat od
8.12. do 16.12.2007 v době soboty a neděle od 13:00 – 16:00 a ve všední dny od
10:00 do 16:00 hod.
Tímto zveme všechny malé i velké příznivce k návštěvě této ojedinělé výstavy.
Vstupné je dobrovolné.

Návštěva kominíka
Všem, kteří si prostřednictvím OÚ Holubice objednali kominíka oznamujeme, že přibližný termín návštěvy
kominíka je 8.12.2007 během dopoledne.Spoluobčané, kteří si kominíka objednali budou včas písemně
obesláni.
Stolní kalendáře
Od začátku prosince budou na OÚ Holubice připraveny k prodeji stolní kalendáře na rok 2008
s fotografiemi okolních obcí (vč.Holubic).

INZERCE
Prodejna stáčených sudových a lahvových vín ,,U Ivči´´
Vás zve na degustaci našich i zahraničních sudových vín.
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme krásné prožití vánočních svátků.
Kde nás naleznete?V Holubicích u KD,Holubice č.p. 115,tel:732 440 566

Restaurace U hřiště srdečně zve na oslavu Silvestra 2007 .
Vstupné 150,- Kč / osoba .
V ceně půlnoční přípitek , male občerstvení a lístek do tomboly.
Rezervace přijímáme v restauraci , nebo na tel. čísle 315 695 335

Zahradnictví N.Málková-Tursko
Nabízí velký výběr vánočního zboží-adventní věnce, svícny, svíčky,vánoční stromky,jmelí,vánoční dekorace …
Dne 15.12.2007 od 10:00-12:00 se uskuteční prodej vánočních stromků v obci Holubice a to před budovou
OÚ Holubice. Více informací na tel: 731 473 986
Kde nás najdete? A.Dvořáka 134,Tursko.Kontakt:731 473 986.Otevírací doba:Po-Ne 8-19:00
Přejeme Vám krásné Vánoce a bohatého Ježíška !
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Jak dále s autobusy? Řešení se rýsuje…
V souvislosti s přílivem nových obyvatel do našich obcí, ale i do všech okolních sídel, je stále zřetelnější, že současné
autobusové spojení s Prahou přestává stačit. O tom, že se obecní úřad tímto problémem intenzivně zabývá, svědčí již několikátá
schůzka na toto téma, která se konala 8. listopadu ve Velkých Přílepech. Výsledkem setkání, kterého se zúčastnili jak
představitelé obcí mezi Holubicemi a Prahou, tak zástupci Středočeského kraje, regionálního organizátora Pražské integrované
dopravy společnosti Ropid i dopravce ČSAD Kladno, je návrh na částečné posílení stávající linky 316 a zavedení nové linky
z Holubic do Libčic nad Vltavou, která by s přestupem na vlak umožnila poměrně rychlé spojení s centrem Prahy.
Z průzkumu vytíženosti linky 316, který se uskutečnil v průběhu října, logicky vyplynulo, že na hranici únosnosti jsou hlavně
ranní spoje z Holubic do Prahy a poté odpolední z Prahy, které jsou přeplněny takřka nepřetržitě od 15. do 20. hodiny. Přetížena
je i většina víkendových spojů. Příslušné organizace tedy zpracují návrh na posílení některých spojů, a to především zkrácením
intervalu odpoledne a o víkendech. To lze však pouze v omezené míře, neboť například v ranních hodinách již další autobusy
takřka není kam přidat. Brání tomu například kapacita zastávky v Dejvicích či přeplněné ulice v úseku od Jenerálky.
Proto padl návrh na zavedení další linky, která by občanům nabídla alternativní spojení s využitím příměstských vlaků z Libčic.
Zde však panuje obava, zda se cestující naučí tuto možnost využívat. Za předpokladu, že bude autobus plynule navazovat na
odjezd vlaků, by údajně mohla být cesta do centra Prahy (na Masarykovo nádraží) i o několik minut rychlejší než stávající busem
316 a metrem. Jelikož je pravděpodobné, že se cesta autem či autobusem do Dejvic bude stále častěji odehrávat v pomalu se
vlekoucích kolonách, lze očekávat, že si vlakové spojení své příznivce najde. Zvláště, když by to mělo být za stejné peníze,
alespoň při využití předplatných kuponů PID, které platí jak pro autobusy tak pro zmíněný vlak.
Nové spoje na lince 316 lze očekávat od pravidelného termínu změny jízdního řádu, tedy od března 2008, případnou linku do
Libčic nejdříve od září 2008. To vše ovšem za předpokladu, zda s tím budou všechny zúčastněné strany (obce) souhlasit a zda
předložené návrhy a především požadavky na finanční spoluúčast budou v možnostech obecní pokladny.

Setkání s důchodci

Již třetí
Setkání důchodců se uskutečnilo v sobotu
17.11.2007 od 15:00 hod. v Kulturním domě v Holubicích, kde si
mohli naší starší spoluobčané ,,poklábosit´´ u pohoštění a
dobré muziky, zároveň si i vyslechli přednášku Policie ČR o
problémech současné doby.
Děkujeme za to ,že jste přišli, což je od Vás odměna pro nás

Pojd´te s námi oživit Naše noviny!
Máte nějaké zajímavé informace týkající se našich obcí a okolí? Chcete se podělit s ostatními o vaše názory, zážitky, nápady či
zkušenosti? Zkuste nám napsat příspěvek do měsíčníku Naše noviny. Vaše články, které se budou týkat jakékoliv oblasti života
obce, rádi otiskneme. Samozřejmě, pokud budou slušné a nebudou v rozporu s platnými zákony. Příspěvky v rozsahu maximálně půl
strany velikosti A4 můžete zaslat na e-mailovou adresu nada.malkova@holubicekozinec.cz, případně poštou či předat osobně
v budově obecního úřadu. Na vaše příspěvky se těší a předem děkuje redakční rada Našich novin.
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Péče obce Holubice-Kozinec o kulturní památku
V centru naší obce se nachází významná kulturní památka, která byla
založena za Přemysla Otakara I. v první třetině 12. století.Je to
rotunda Narození Panny Marie.Tato významná románská kulturní
památka byla v r.1958 zaevidována v Ústředním seznamu kulturních
památek ČR pod Č.j. 37349/2-2236.Objekt je ve vlastnictví
Římskokatolické církve- farnost Kralupy nad Vltavou. Vzhledem
k minimálním nákladům,které farnost věnovala na opravu a údržbu této
památky objekt postupně chátral.Neudržovaný objekt nedělal dobrý
vizuální dojem, zejména při panoramatickém pohledu od obecního
rybníka.Obecní zastupitelstvo se touto situací zabývalo s cílem zajistit
nápravu a provedení celkové opravy objektu a pak jej využít pro
potřeby obce.Proto na svém zasedání dne 13.2.2007 odsouhlasilo
možnost získání této památky do svého držení s tím, že zajistí
provedení
projektových,rozpočtových
a
realizačních
prací
specializovanými odbornými podniky.Po dokončené úpravě bude rotunda
sloužit pro potřeby obce jako důstojný stánek pro pořádání kulturních vystoupení,koncertů a výstav odpovídajících tomuto
prostředí, a dále jako obřadní síň pro svatby, křty a poslední rozloučení se zesnulými.A tak již dne 19.2.2007 byla podepsána
smlouva s Římskokatolickou farností Kralupy nad Vltavou a schválena Pražským arcibiskupstvím,podle které má obec rotundu
pronajatou bezplatně na dobu 15 let, s tím že se o ni bude starat s péčí řádného hospodáře tak,aby byla uchována pro budoucí
generace.Aby obec zajistila odborné a specializované podniky pro potřebné práce obrátila se na Národní památkový ústav
v Praze o informaci pro další postup v této záležitosti a možnost získání státních dotací na opravy.V dalších jednáních pak již
obec pokračovala s dalšími státními orgány, které podle stavebního zákona vydávají potřebná povolení a souhlas se zahájením
prací. Získány byly povolovací a souhlasné doklady od Stavebního úřadu Velké Přílepy,Národního památkového ústavu a
Městského úřadu Černošice.Projektové a rozpočtové práce byly zpracovány autorizovanou a specializovanou firmou pro opravy
památkových objektů za spolupráce specialisty,statika pro dřevěné konstrukce. Celkové náklady na kompletní opravu objektu činí
obnos ve výši 2.339.046 Kč a obsahuje následující práce:opravu krovů střechy,prejzové krytiny,klempířské prvky, opravy
vnitřních a venkovních omítek,štuků,fresek,oken dveří,úpravy terénu okolo rotundy a opravu kamenné ohradní zdi.Součástí
ohradní zdi je i kamenná socha sv.Jana Nepomuckého z roku 1854.Veškeré práce smějí být prováděny výhradně v roční
době,která garantuje kvalitní provedení prací a smí je provádět jen firma, která má oprávnění k opravě památkových objektů a
specializaci na práci s pálenou střešní krytinou-prejzy.To vše pod stálým dohledem pracovníků Památkového ústavu.Jako první a
nejnutnější práci bylo nutno provést odstranění havarijního stavu-krytinu střechy a zamezit zatékání do vnitřku rotundy.Ve
spolupráci s památkovým ústavem podala obec žádost o státní dotaci na částku nutnou k odstranění havarijního stavu
krytiny.Ministerstvo kultury nám na základě této žádosti přidělilo pro rok 2007 obnos ve výši 150.000 Kč.K této částce přidala
obec ze svých zdrojů dalších 35.000 Kč.Tak mohla být hlavní příčina zatékání odstraněna.Práce realizovala specializovaná firma
Fortna Stav Praha.Při průzkumných pracích bylo zjištěno, že dřevěná střešní konstrukce čtyřhranné jehlancovité věže (dnes
kryta měděným plechem) je zdravá a byla proto pouze mechanicky očištěna a chemicky sanována hloubkovou injektáží.Z prostoru
této věže bylo rovněž odstraněno 9,5 m3 holubího trusu.Tato jehlancovitá věž byla původně kryta prejzovou krytinou a při její
dřívější opravě souhlasili památkáři s krytinou s měděného plechu,který
je na věži dodnes a je ve vyhovujícím stavu.Konstrukce krovu nad
objektem sakristie má narušené některé části (pozednice,část krokví) a
je nutné je vyměnit.Zjištěno bylo i to,že prejzová krytina nad kruhovou
částí rotundy je položena přímo na klenbě, což v případě poškození
krytiny způsobuje zatékání přímo dovnitř objektu.Zvažuje se proto
použití technologie položení krovu na klenbu a na něj pak prejzy (nutná
konzultace s památkáři).Obec rovněž vstoupila v jednání s odborným
restaurátorem akademickým malířem ve věci obnovy vnitřních štukových
výzdob.Pro druhou etapu,která by měla následovat v roce 2008 a dalších
letech, zpracovala obec velmi podrobný písemný a dokladový materiál na
odborné bázi s využitím všech dosud provedených průzkumů
(např.mykologický posudek dřevěných konstrukcí) ,který odeslala ve
stanoveném termínu 31.10.2007 na Krajský úřad Středočeského kraje se
žádostí o dotaci ve výši: 999.755 Kč s Fondu pro zachování a obnovu kulturních památek Středočeského kraje. Pro realizaci
II.etapy je zajištěn odborný dodavatel i odborný dozor nad prováděním prací.Vnitřek rotundy je zcela prázdný,zbaven veškerého
vybavení a zařízení,pouze v jehlancovité věži jsou 2 zvony z roku 1666 z nichž jeden je puklý bez srdce o průměru 45,5 cm a
druhý zvon z roku 1666 má průměr 59,5 cm. Průzkum ,,makovice,, kde bývají obvykle uloženy dobové dokumenty, nebyl dosud
proveden.Podle našeho zjištění se zachovala jedna původní okenní tabulka s malbou na skle,která je uložena v depozitáři
Národního muzea v Praze.Obec vstoupí v jednání s muzeem o možnosti navrácení této tabulky do rotundy,jakmile budou ukončeny
poslední práce na opravě rotundy.Dále zde budou umístěny výkresy původní stavební dokumentace z minulého století, které se
obci podařilo získat ze Státního archivu.O dalším postupu prací obnovy této památky Vás budeme průběžně
informovat.Domníváme se, že Vás, čtenáře tohoto listu,bude uvedená informace zajímat a bude Vám vodítkem pro případné
plánování nedělních výletů.
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ZPRÁVY ZŠ
Brigáda ve škole
V sobotu 3. listopadu ve školní
budově v Tursku probíhal za
pomoci
rodičů
úklid
po
malování, dále stěhování a
mnohé úpravy, jejichž cílem je
zkvalitnit prostředí pro naše
žáky, vytvořit samostatnou
počítačovou učebnu , další
třídu pro výuku angličtiny a
v důsledku toho též vlastní
samostatnou
místnost
pro
činnost školní družiny. Této
práci předcházelo vyklízení a
uklízení
kabinetů
v obou
školních budovách, pořízení
skoro nových školních lavic pro
třídy v Holubicích a dalšího
potřebného nábytku pro obě
budovy.

Poděkovat za pomoc a spolupráci bych chtěl OÚ Holubice, který zajistil přepravu nábytku, OÚ Tursko, který zajistil kontejner,
zaměstnancům školy i žákům, ale především rodičům, kteří zmíněnou sobotu přišli na brigádu.
Byli to manželé Kačírkovi a Biskupovi, paní Ježková, paní Partíková, paní Potluková, paní Valtrová a paní Lánská.

Vánoční trhy ve škole
Vážení rodiče, příbuzní známí i neznámí,
v úterý 18. prosince se ve školní budově v Tursku bude konat od 17:00 hodin „vánoční trh“. Nakoupit můžete dárky
vyrobené našimi žáky, vánoční přání a dekorační předměty nebo shlédnout nejedno vystoupení a občerstvit se u stánků
s občerstvením. Tak nezapomeňte si udělat poznámku v kalendáři a sledujte plakáty s podrobným programem.

Zápis do první třídy
se bude konat v úterý 15. ledna od 13:00 do 17:00 hodin v Holubicích a ve středu 16. ledna od 13:00 do 17:00 hodin v Tursku.
Rádi bychom Vás pozvali na „předzápisovou“ besedu v úterý 8. ledna 2008 od 17:00 hodin ve
školní budově v Tursku.

Mgr. Vit Šolle
ředitel školy
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Kino Vltava Kralupy – PROSINEC 2007
náměstí Jaroslava Seiferta 706, 278 80 Kralupy nad Vltavou 2, tel. 315 727 827, fax. 315 723 664, ,
www.kralupy.cz/kino
pokladna kina otevřena vždy 1,5 hod. před začátkem představení, tel. 315 726 101
1.
20.00
TEN VEČER
so
EVENING, USA, 118 min., ŠÚP, T, 12, 70,- Kč
Dávné tajemství tíží umírající Ann natolik, že se namísto ke svým dcerám obrací do minulosti,
aby získala rozhřešení…
2.-3.
20.00
KAUZA CIA
ne-po
THE GOOD SHEPHERD, USA, 167 min., T, 15, 80,- Kč
Matt Damon a Angelina Jolie v hlavních rolích filmu Roberta De Nira o tom, jak vznikla CIA.
4.-6.
20.00
MÉ DRUHÉ JÁ
út-čt
THE BRAVE ONE, Austrálie/USA, 123 min., ŠÚP, T, 12, 80,- Kč
Zabili jí snoubence a ji samotnou zranili. Pomuže Judii Foster v dramatickém thrilleru
k uzdravení pomsta?
7.-9.
20.00
SAW 4
pá-ne
USA, 108 min., T, 15, 80,- Kč
Sadistický Jigsaw a jeho učnice Amanda jsou po smrti, to ale nezabránilo Darrenu Bousmanovi,
aby ze série nevymáčkl poslední kapku.
10.-11.
20.00
PROBUZENÍ TMY
po-út
THE SEEKER: THE DARK IS RISING, USA, 99 min., ŠÚP, T, 80,- Kč
Akční fantasy o chlapci, jehož svět se obrátí naruby po zjištění, že je předurčen k boji
s Temnotou.
12.-13.
20.00
INVAZE
st-čt
THE INVASION, USA, 100 min., T, 12, 80,- Kč
Nicole Kidman a Daniel Craig v nové adaptaci sci-fi románu Jacka Finneyho o lupičích těl
z vesmíru.
14.-15.
20.00
CHUŤ LÁSKY
pá-so
FEAST OF LOVE, USA, 102 min., ŠÚP, T, 15, 80,- Kč
Idylická lekce životního pozitivismu v hořkosladké komedii nejen o lásce vzešla od Roberta
Bentona, který ji přizdobil skvělým hereckým obsazením.
16.-17.
20.00
POKOJ 1408
ne-po
1408, USA, 105 min., ŠÚP, T, 12, 80,- Kč
Prakticky „one-man show“Johna Cusacka, který se v adaptaci předlohy Stephena Kinga ubytuje
ve strašidelném pokoji, ve kterém nikdo nevydržel déle než hodinu.
18.-19.
20.00
BEOWULF
út-st
USA, 114 min., ŠÚP, T, 12, 80,- Kč
V dobách hrdinů nesl ten největší z nich jméno Beowulf. Když rek Beowulf zabil mocného
démona Grendela, jeho svůdná matka se rozhodla synovu smrt za každou cenu pomstít.
20.-22
20.00
POSLEDNÍ LEGIE
čt-so
THE LAST REGION, Velká Británie/Francie, 102 min., ŠÚP, T, 12, 70,- Kč
Poslední římský císař, malý Romulus, hledá útočiště v daleké Británii, kde by mohla být poslední
římská legie.
23.-26.
ne-st
27.-29.
čt-so

30.-31.
ne-po
1.-2.1.
út-st

KINO NEHRAJE
20.00

CRASH ROAD
ČR, 90 min., 12, 80,- Kč
Komedie o lásce, naději a boji s osudem. Příběh rebelky která hledá dobré lidi. V hlavní roli
Agáta Hanychová.
KINO NEHRAJE

20.00

POSLEDNÍ PLAVKY
ČR, 90 min., ŠÚP, 12, 90,- Kč
Komedie Michala Krajňáka o jednom rozmarném létě a jednom nenažraném monstrsumci.
V hlavních rolích Petr Čtvrtníček, Josef Polášek, Rudolf Hrušinský, Jiří Lábus …
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KOUTEK PRO NEJMENŠÍ
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KALEIDOSKOP Z HOLUBIC A KOZINCE

Vyprávění 21

Malé zamyšlení a vánoční vzpomínka.
Vánoce,svátky klidu míru a pohody.Tedy měly by být!Myslím, že ty nejkrásnější zažíváme jako malé děti, kluci i
děvčátka z obou našich obcí, kde máme i své babičky a dědy.Vzpomínky jsou dodnes nádherné!
Jako dítě se každý těší na koledu o Třech králích kluci a společně na stromeček a dárky.Předvánoční shon a přípravy se
jich vlastně vůbec netýkají. Čeká se jen na den ,,D´´, který začíná už odpoledne většinou u babičky (aby rodiče měli čas na
stromeček).Večer doma pak přichází chvíle na kterou se nejlépe vzpomíná-rozbalování dárků! Po tomto aktu mnozí jdou pěšky na
návštěvu svých prarodičů a příbuzných. Cestou sledují okna a hádají kde už Ježíšek byl a kde na něj ještě čekají! Pomalou
procházkou dojde se až ke svým nejmilejším – kde se vždy dá najít pochopení i dobrá rada. Předají se malé dárky , popřejí
pohodové a krásné svátky, s dětmi však šijí všechny čerti. Čeká je totiž další rozzářený stromeček, často pocházející až ze
,,Štípek´´.Mezitím nutná druhá večeře, která děti mocně zdržuje - konečně zase dárky! Dobrým a snad i výchovným zvykem
bývá, že dárky rozdávají nejmladší, starší jim čte jména. Rozbalují se ale od nejstaršího a popořadě. To aby mohl každý vyjádřit
radost nejen z přijímaného dárku, ale i z darovaného.Největší problém nastává udržet nejmladšího, aby s rozbalováním počkal
vlastně jako poslední.Odměna za nekonečné čekání vždy stojí za to!!! Na takové Vánoce se moc a moc rádo vzpomíná.
Léta běží, vzpomínky sice zůstávají, ale vtírá se realita dospělosti. Začíná se přemýšlet více o tom, jak početná rodina
se sejde, co vše je nutno nakoupit, nachystat – uklidňuje jen to , že nestihnu-li pomůže mamka či ještě schopná babička. Přesto i
když jen částečně vracím se do dětství s myšlenkou na stromeček, dobré jídlo, pohodu a samozřejmě dárky. Už ale víme , že
mnohem víc je dávat než dostávat!
A je to tady ! V nenávratnu ztrácíme ,,dětské střevíce´´ jak se říká, ale i sny a
očekávání.Více nás začíná trápit co na svátky uvařit, stihneme-li úklid, kolik nás bude u stolu, zda
fungují elektrické svíčky, kde jsou prskavky, sakra proč ten náš pes zbaštil celou vánočku?! Jo a
proč ten den nemá víc jak 24 hodin?! Snažíme se ale být v klidu, neboť SMSkami je nám ¨stále
připomínáno, že ,,Vánoce jsou svátky klidu a pohody.´´
Asi ano a proto s úsměvem vítáme návštěvy, chystáme tabuli, zapalujeme svíčky na
adventním věnci a těšíme se až si každý, od nejstaršího samozřejmě- rozbalí svůj dárek a ostatní
budou v jeho tváři číst ,,díky za krásné Vánoce´´!
Už se to blíží! Na každém roku na nás útočí vyzdobené výlohy a obchody, kde kdo
oznamuje ,,Že Vánoce přicházejí!´´ Na nás je rozhodnutí, jaký dárek koupit , čím udělat radost
každému v rodině hlavně těm nejmenším.
To jsou ty hezčí starosti.Jenže také koukáme po regálech na oříšky, čokoládu na vaření
a dnes počítáme hlavně kolik toho bude potřeby a kolik to bude stát. Po babičce a mamince máme tendenci dělat hodně druhů
cukroví v miniaturních velikostech, o tom mnohdy rozhoduje teplota v troubě, ale slepice mají také rády něco lepšího. Říkám
mamky nešilte! Vánoce budou takové jaké si je uděláme a na velikosti a množství mňamek nezáleží!
Na závěr si popřejeme ty nejkrásnější a nejpohodovější vánoční svátky ! Ať v každém z nás zůstane kousek toho
dětského bezproblémového světa!!!
Váš autor kaleidoskopu z Holubic a Kozince.

P.S. TO NEJLEPŠÍ VYKROČENÍ DO NOVÉHO ROKU 2008 VŠEM ČTENÁŘŮM
,,NAŠICH NOVIN´´ MOC PŘEJE REDAKČNÍ RADA , TISK A KOLPORTÉR.
SEDLÁŘ MIROSLAV,SATRAPA PETR,MIKUDIMOVÁ MARKÉTA,
JEŽKOVÁ EVA, NAĎA MÁLKOVÁ DiS.
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