MĚSÍČNÍK OBCE HOLUBICE – KOZINEC
Web: www.holubicekozinec.cz
E-mail: starosta@holubicekozinec.cz

BŘEZNOVÉ PRANOSTIKY:

Březen - za kamna vlezem
V březnu prach - jistý hrách
Březen bez vody - duben bez trávy

ROČNÍK II

.

BŘEZEN 2006

ČÍSLO 6

Děkujeme vš em , kteří se zúčastnili příjemného setkání s panem Miloš em Nesvadbou

•

DĚTI

A RODIČE SE MOHOU TĚŠIT NA NOVÉ HŘIŠTĚ

Rekonstruované dětské hřiště v Holubicích má již svou konkrétní podobu. Tedy alespoň na papíře. Obci se již také díky
dotaci a sponzorům podařilo shromáždit potřebných 200.000,-Kč a tak krom počasí, nic nebraní zahájení práce. Vyjma
instalace herních prvků, kterou by měla zajistit odborná firma, chce obecní úřad zajistit výstavbu nového hřiště
svépomocí a to i za přispění rodičů či dalších ochotných spoluobčanů. Výsledkem by mělo být důstojné a bezpečné
dětské hřiště, kam se rodiče nebudou muset bát své ratolesti pustit. Na hřišti nebude chybět pískoviště s částečně
krytou a tudíž bezpečnější skluzavkou, skákadla, prolézačka a kolotoč. Chodníky budou dlážděné, což umožní jízdu na
různých odstrkovadlech, součástí budou lavičky a odpadkové koše. Hřiště bude pochopitelně nově oploceno, nebezpečnou
cestičku směrem k restauraci, nahradí schody. Počítá se i s úpravou zeleně. Obecní úřad se obrací s prosbou na občany,
kteří jsou ochotni s rekonstrukcí hřiště pomoci a těší se, že se v hojném počtu sejdeme na některé z brigád. Termín
jejich konání bude zveřejněn s dostatečným předstihem.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEUM V MĚSÍCI BŘEZNU OSLAVILI:
VORMOVÁ ELEONORA 87 LET
TOUŠOVÁ HANA 65 LET
SVÁTEK JOSEF 81 LET
STRAKATÁ ZDĚNA 60 LET
ŠESTÁKOVÁ ZUZANA 65 LET

GRATULUJEME!!!
V

MĚSÍCI BŘEZNU ZEMŘELI:

HELENA HANUŠOVÁ
PAN VÁCLAV SRNA
PANÍ DRAHOMÍRA VEREŠOVÁ
PANÍ

VZPOMÍNÁME

KULTURNÍ
DNE 22.4.2006 SE OD 14:00

HOD V

OKÉNKO

KULTURNÍM

DOMĚ V

HOLUBICÍCH

KONÁ

„DĚTSKÝ KARNEVAL“

BOHATÁ TOMBOLA. VŠECHNY SRDEČNĚ ZVOU RODIČE DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY.

DNE 30.4.2006
OBČERSTVENÍ

SE KONÁ TRADIČNÍ

„PÁLENÍ ČARODĚJNIC“

PRO DĚTI JE ZAJIŠTĚNO!

NA

KOZINCI

U

ŠATLAVY

OD

19:00

HOD.

VEČER ZPŘÍJEMNÍ HUDBA POD VEDENÍM JAROSLAVA CHALOUPKA.

VZHLEDEM K TYPICKÉMU APRÍLOVÉMU POČASÍ VÁM DOPORUČUJEME VZÍT SI

TEPLÉ OBLEČENÍ A DEKY.

VŠECHNY SRDEČNĚ ZVE SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KOZINEC.

INFORMACE
•

VÝSLEDKY ANKETY
Rádi bychom Vás seznámili s výsledky „Ankety“, která byla přílohou lednového čísla „Našich novin“.

Občané Holubic a Kozince jsou se svou obcí převážně spokojeni. Tedy alespoň ti, kteří se zapojili do ankety pořádané
obecním úřadem. Mají však řadu připomínek a mnohé věci jim v obci chybí.Možnosti vyjádřit se k aktuálním problémům obce
bohužel využilo pouze 29 spoluobčanů.Většina účastníků ankety vyjádřila spokojenost se zaměstnanci obecního úřadu i s prací na
veřejném prostranství. Výhrady měla asi třetina občanů, výtky se týkaly především nedostatečného úklidu veřejného
prostranství, letního sekání trávy či zimního odklízení sněhu a posypu. Také práce zastupitelstva byla hodnocena převážně kladně
- jako velmi dobrou ji oznámkovalo osm, jako dobrou dvacet a jako nevyhovující jeden z vyplněných anketních lístků.Co se týče
mateřské školy, převažovaly anketní lístky se zatrženým "toto téma se mě netýká"(19). Z desítky zbylých byly na šesti drobné
výhrady,dvakrát úplná spokojenost a naopak dvakrát nespokojenost.Z ankety vyplynula také spokojenost s odvozem komunálního
odpadu a byl žádán pravidelný odvoz kontejnerů na tříděný odpad.Občané jsou převážně spokojeni i s informovaností ze strany
zastupitelstva a chtějí být dále informováni o všech projektech obce. Vánoční výzdoba se líbila, byť zhruba podle poloviny
odpovědí by ji mohlo být více.
A co účastníkům ankety v obci nejvíce chybí? Především kanalizace , kvalitní silnice a možnost vyžití pro děti, tedy
bezpečné dětské hřiště a zájmové kroužky. Občané by také uvítali větší obchod, různé služby,poštu,lékaře.Nejrozsáhlejší
kolonkou v anketním lístku byla ta poslední, kde účastníci vyjadřovali své připomínky.Poukazují na nepořádek na různých místech
obce, nedýchatelný vzduch zamořený zplodinami z komínů či vypouštění odpadní vody na veřejná prostranství a různé projevy
vandalismu.
Obecní zastupitelstvo děkuje účastníkům ankety za jejich názory, které využije při své další práci.

•

SVOZ

ODPADU

Od 1.5.2006 se mění interval svozu komunálního odpadu z jednotýdenního na dvoutýdenní a to vždy každý lichý týden.

•

POPLATEK

ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Podle vyhlášky o místních poplatcích z roku 2003 je jedním z poplatků, který obec vybírá, i poplatek za užívání
veřejného prostranství. Ten se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění
výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění
stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných podobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení
trvalého parkovacího místa a užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeb
filmových a televizních děl. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejpozději tři
dny před počátkem jeho užívání. Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí 10,-Kč za každý i započatý m2
užívaného prostranství a každý i započatý den. Za užívání trvalého parkovacího místa je poplatek stanoven paušálně, a to
u vozidel do 3,5 tuny 1.200,-Kč ročně a u vozidel nad 3,5 tuny 2.400,-Kč ročně.

•

PTAČÍ

CHŘIPKA: NENÍ DŮVOD K PANICE, K OPATRNOSTI

ANO

Většina odborníků se shoduje, že v případě ptačí chřipky není důvod k panice, opatrnost je však na místě a každý by se
měl seznámit se základními bezpečnostními opatřeními, která mohou zamezit případnému šíření nákazy. Veterinární
správa doporučuje především chovatelům drůbeže řadu opatření – každá domácnost dostala či dostane informační leták,
informace lze čerpat z tisku, internetu (www.svscr.cz) , poskytne je obecní úřad či veterinární správa; chovatelé by se
měli seznámit s příznaky nákazy. Opatrný by měl být však každý, zvláště při pobytu v přírodě. Důležité je, aby rodiče
v tomto smyslu poučili své děti! Základním pravidlem je nedotýkat se uhynulých zvířat bez bezpečnostních pomůcek
(rouška, rukavice, pevné boty, čepice), případný nález zlikvidovat (zakopat či alespoň zakrýt a po případné likvidaci si
důkladně umýt ruce mýdlem. Nález je možné nahlásit obecnímu úřadu, který zajistí likvidaci. Pouze při nálezu většího
počtu uhynulých ptáků (nad pět kusů, u vodních ptáků i jednotlivé kusy), je třeba kontaktovat příslušnou veterinární
správu (tel. 241 910 329, 241 910 330). Jedním z opatření, která se v souvislosti s možnou nákazou dotknou všech
chovatelů, bude předběžná evidence domácího ptactva. O jejím konání bude obecní úřad včas informovat.

•

INFORMACE

MATEŘSKÉ ŠKOLY

Dne 18.4.2006 od 13:00 do 15:00 proběhne v ředitelně místní MŠ zápis dětí do Mateřské školy Holubice pro školní
rok 2006/2007. Žádáme rodiče, kteří mají zájem, aby nezapomněli vzít sebou rodný list dítěte.
•

POZVÁNKA NA

FOTBAL

Výbor TJ Sokol Holubice zve všechny příznivce na jarní Mistrovské zápasy.
A – MUŽSTVO: s ohledem na nepřízeň počasí se odkládá 14 a 15 kolo, takže náš tým odstartuje jarní odvety až 16
kolem.
16. kolo: dne 8.4.2006 Holubice : Libeň začátek utkání 16:30
17. kolo: dne 15.4.2006 Hostivice : Holubice začátek utkání 17:00
18. kolo: dne 22.4.2006 Holubice : Lety začátek utkání 17:00
19. kolo: dne 29.4.2006 Průhonice : Holubice začátek utkání 17:00
Rovněž Dorost zahajuje jarní odvetu
10. kolo: dne 9.4.2006

Rudná : Holubice začátek utkání 10:15

11. kolo: dne 16.4.2006

Libčice : Holubice začátek utkání 11:00

12. kolo: dne 22.4.2006

Holubice : Roztoky začátek utkání 10:15

13. kolo: dne 29.4.2006

Hostivice : Holubice začátek utkání 10:15

Tímto srdečně zveme všechny občany Holubic a Kozince do sportovního areálu TJ. Přijďte povzbudit naší mládež a
A-Mužstvo.
S pozdravem „Sportu zdar“
TJ Sokol Holubice

KALEIDOSKOP Z HOLUBIC A KOZINCE
VYPRÁVĚNÍ 6.
Více než 782 roků je s obcí Holubice neodmyslitelně spjato nezaměnitelné panorama kostela – románské rotundy, jejíž
poutní tradice sahá do daleké minulosti opředené zázraky a pověstmi.
Magický obrazec kruh, vždy chránil před vstupem zlých sil a uzavíral člověka do linie bez konce a začátku. Také oheň
obkružoval pradávné lidi osvětleným kruhem bezpečí, oddělující je od tmavé noci a chránící před šelmou a zlou démonickou silou.
Proto rotundy, kruhové svatyně, patří k nejstarším. Kruh vždy vyjadřoval nebeský oheň a jeho světlo, obdélník či čtverec
vyjadřoval orné pole. Proto již v první etapě pronikání křesťanství se stavěly právě kruhové stavby, rotundy, nejen chránící
člověka, ale i dodávající potřebnou životní energii.
Rotunda v Holubicích byla ve středověku zasvěcena pravděpodobně sv. Kateřině, jak vyplývá z nástěnných maleb v pol.
14.století, které byly odkryty a restaurovány ve vstupní kobce pod věží. Fresky přímo v kostele patrně zanikly při jeho opravě
roku 1865. Zachovaly se jen zbytky postav světců ve špaletách gotických oken. Mimo těchto při vstupu do podvěží, můžeme vidět
restaurované středověké fresky (nástěnné obrazy), které mají dvě vrstvy: ve spodní vrstvě byly postavy církevních otců (sv.
Augustin, Ambrož, Jeroným a Řehoř). Dnes je odkryta postava sv. Jeronýma vlevo a z postavy sv. Augustina je vidět jen
fragment a nápis, vpravo je částečně zachován sv. Ambrož. Mladší překrývající vrstva gotických fresek, znázorňuje výjevy
z legendy o stětí sv. Kateřiny. Sv.Kateřina je také nad vstupním portálem vedle sv. Panny Marie a proti sv. Vojtěchu. Dále je zde
vyobrazeno kamenování sv. Štěpána, polofigury sv. Otýlie a sv. Barbory a skupina Ukřižování. Tyto fresky byly odkryty až v roce
1955. Tolik k zasvěcení kostela sv. Kateřiny.
První zmínka o Holubicích jest z roku 1204. O založení kostela však přesný údaj neznáme, ale již k roku 1224-1225 za
panování Přemysla Otakara I. se váže doklad, že v kostele Narození Panny Marie bylo provedeno zasvěcení rotundy právě této
světici. Z té doby také pochází, v roce 1865 nalezená, pečeť biskupa Pelhřima vytlačená v bílém vosku a další sv. ostatky ukryté
v původním oltáři. Rotunda i nálezy jsou svědectvím toho, jaká vážnost byla tehdy přikládána vsi Holubicím. Zvláštní mi připadá i
to, že na rozdíl od jiných křesťanských svatyň, založených v románské době, nepokusil se nikdo holubický kostel radikálně
přestavět v jiném slohu.Obcházíme-li rotundu dnes kolem dokola, uchvátí nás její skromný půvab. Bělavé řádkové zdivo zřejmě
z kopaninské opuky se jasně odráží od zelené trávy pokrývající terasu zaniklého hřbitova – svědkem toho je jediný železný kříž.
Vstoupíme-li kobkou pod věží hlavním portálem do chrámové lodi, uvítá nás hluboké ticho a ospalý klid, prázdno, jen temný svět
zdůrazněný květy gotických okenních kružeb. Mimo již představené nástěnné fresky tu není nic, veškeré vybavení kostela je
odvezeno – jen předštědrovečerní zpívání připomíná zašlou slávu rotundy v Holubicích patřící mezi naše nejzajímavější románské
stavební památky tohoto druhu. Bývalo tomu jinak – jak se zachovalo v ročence pouhých 100 let staré, kde náš kostelík je
představován v plné slávě a lesku té doby. Na centrální kruhovou stavbu navazuje od prvopočátku polokruhovitá apsida (prostor
pro oltář proti hlavnímu vchodu). Vpravo z centra byla později prolomena další široká apsida pro rozšíření kostela, oboje pochází
z konce 12. nebo počátku 13. století. Centrální stavba s apsidami je překlenutá kupolí s lucernou (na vrcholu stavby), jež končí
čtyřmi podvojnými okénky. Lucerna je kryta osmihranným vyzděným jehlanem.
Nejmladším přístavkem je sakristie na severní straně. Vznikla asi v barokní době, kdy nahradila menší stavbu. Kdysi zde
byl menší stůl, krytý kamennou deskou. Apsida je osvětlena třemi okny, později goticky upravenými. Okna mívala malby na skle,
ještě nepatrný kousek se zachoval a je v Národním muzeu. Fragment skla zobrazoval: zlatý pluh v červeném poli s písmeny M N,
vše v poli modrém. Další monogram M N se nacházel na mřížce (zlacené) vedle vchodu do sakristie, poslední vyobrazení
monogramu je vytesáno do portálu – původního hlavního vchodu.
Hlavní věž postavená asi roku 1666 a to od tří zbožných panen, majetnic žirnosti v Holubicích, byla přístupna z původně
dřevěného schodiště. Mladší zděné schodiště je ještě patrné na starších fotografiích kostela, vedlo půlkruhem vedle mladší
apsidy nahoru do patra, kde byly prolomeny dveře na dřevěný kůr /dnes zrušený), zde sedával při mši majitel či správce dvora.
Dnes je schodiště na věž ubouráno.
Hlavní loď i apsida kostela byla nově omítnuta a vymalována roku 1865. Dnešní malba je z roku 1901, kdy byl také zbořen
původní opukový oltář, kde byly v olověné schránce nalezeny sv. ostatky a pečeť biskupa Pelhřima (1224-1225). Nový oltář
zabíral skoro celou apsidu, na něm stál trojdílný křídlový oltář z roku 1865 od J.Hellicha, na středním obraze bylo vyobrazeno
narození Panny Marie, na křídlech sv. Václav a sv. Ludmila. Dnes je obojí z kostela odstraněno, stejně jako varhany z roku 1901.
Z vybavení kostela zůstaly jen dvě kamenné nádoby na svěcenou vodu, zazděné v předsíni (podvěží) a v lodi rotundy.
Na zvonici údajně zůstaly dva původní zvony, sv. Václav a sv. Mikuláš z dílny pražského zvonaře Löwa z roku 1666,
věnované mecenáškami stavby věže. Znak s radlicí a otkou byly i nad vchodem do kostela z venku plasticky v omítce vyveden.
Socha sv. Jana Nepomuckého stojí po důkladné a velice zdařilé obnově, na opěrné zdi již 150 let nepoužívaného hřbitova kolem
kostela. Socha byla pořízena občany Holubic na památku zasnoubení císaře pána v roce 1854. Dnešní pohled na skvost dávné
architektury, zrcadlící se v oknech protějšího domu za ranního východu sluce je velké úcty hoden, smekejme před ním, neboť
dominuje od pradávna naší obci a dělá Holubice Holubicemi, je znám v celém civilizovaném světě, proto jej hodlali k uzavření
sňatku využít mnozí zahraniční hosté – bohužel neúspěšně.
Náš kostel nepostavil žádný církevní hodnostář, ale naši prapradědové – holubičtí obyvatelé. Že uměli poctivě pracovat a
s velkou láskou se oddávat věcem pozemským i nadpozemským dokazují fakta – opakuji HOLUBICKÝ kostel stojí již 782 let a to
bez betonu a železa! Není takových na světě mnoho, važme si naší rotundy o to více.
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