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Pokud se Vám v životě něco
nepodaří, nezoufejte.
Udělejte za tím tlustou čáru
a jděte dál.
Calista Flockhart
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OHLÉDNUTÍ OD VOLEB

Od mimořádných voleb obecního zastupitelstva, které se konaly loni v září, uplynulo již více než čtvrt roku a tak je jistě
na místě malá rekapitulace uplynulých měsíců. Nově zvolené zastupitelstvo se během loňského roku sešlo na veřejném
zasedání celkem sedmkrát + dalších několik pracovních setkání. Na své první schůzi zvolilo starostku a místostarostu,
další již byly ve znamení aktuálních problémů. Patrně nejvíce času zastupitelé věnují problematice budoucí výstavby
v obci (jednání s investory lokality Holubí háj, schválení stavební uzávěry), přípravě druhé etapy kanalizace či přestavby
bývalé prodejny Jednoty. Zastupitelé mimo jiné schválili žádosti o některé dotace. Ta největší by měla pomoci
financovat výstavbu kanalizace. O další dotace požádal obecní úřad v rámci programu obnovy venkova a měly by být
využity pro obnovu dětského hřiště a první etapu rekonstrukce tělocvičny. Obec také požádala Středočeský kraj o
příspěvek z fondu sportu a volného času, který by měl sloužit na přístavbu sociálního zařízení v areálu TJ Sokol.
•

HOLUBICE

A

KOZINEC jsou krásné obce, mohly by však být krásnější. Letitou zanedbanost však nelze odstranit ze dne

na den, zlepšení situace si vyžádá mnoho času i peněz. Není to však pouze záležitostí obecního úřadu, ale všech občanů.
Snad každý by chtěl žít v krásné a čisté obci s fungující infrastrukturou. Najdou se však i tací, kterým je životní
prostředí lhostejné. Jak si například vysvětlit počínání neznámého vandala, který krátce po Novém roce neváhal složit
náklad starých pneumatik v lesíku Ers. Obecní úřad je poté musel nechat odstranit na vlastní náklady, bylo jich celkem
čtyřiapadesát! Pachatel zřejmě nepocházel z obce.
Dovoluji si Vás touto cestou oslovit a požádat, pokud v okolí naší obce přistihnete bezohledné jedince, které stav
životního prostředí nijak netrápí, prosím oznamte tento přestupek na OÚ Holubice. Děkuji.
Eva Ježková - starostka

KULTURNÍ

OKÉNKO

„AKCE ÚNOR 2006˝
DNE 11.2.2006 SE KONÁ „HASIČSKÝ
BOHATÁ TOMBOLA. K

PLES“ V

KULTURNÍM

TANCI A POSLECHU HRAJE A

DOMĚ V

HOLUBICÍCH OD 20:00 HOD.

– CLUB.

DNE 25.2.2006 SE KONÁ „BAKUS“. TRADIČNÍ PRŮVOD MASEK ZAČÍNÁ VE 13:00

NA

KOZINCI,

DÁLE PROCHÁZÍ HOLUBICEMI A UKONČENÍ JE OPĚT NA KOZINCI.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEUM V MĚSÍCI LEDNU OSLAVILI:
VOLFOVÁ MARIE 60 LET
ČUKANOVÁ MARIE 65 LET
ZITOVÁ JARMILA 77 LET
ČERMÁK ANTONÍN 60 LET
HELEBRANTOVÁ RŮŽENA 85

LET

GRATULUJEME!!!

INFORMACE
•

OBEC

OPĚT VEDE KRONIKU

Podle připravovaného zákona o kronikách obcí, který schválila Poslanecká sněmovna, bude možné vést kroniky i
v elektronické podobě, obce však budou muset zachovat i tradiční formu ručně psaného textu. V Holubicích se této
povinnosti ujal pan Miroslav Sedlář, který v současnosti dopisuje události uplynulých let, kdy kroniku nikdo nevedl.
Zájemci o nahlédnutí do obecní kroniky se mohou obrátit na pana Sedláře.
•

PEČOVATELSKÁ

SLUŽBA I PRO OBČANY

HOLUBIC

Městský úřad v Libčicích nad Vltavou, který převzal od Středočeského kraje Pečovatelskou službu Praha-západ,
oznamuje, že rozsah doposud poskytovaných služeb zůstane zachován a budou je nadále poskytovat stejné
ošetřovatelky. Bližší informace o poskytovaných službách a jejich ceníku je možné získat přímo na pracovišti
pečovatelské služby v Libčicích nad Vltavou (Letecká 457, tel: 233 990 703) nebo na MěÚ Libčice (tel: 233 930 830).
Ceník je k dispozice i na OÚ v Holubicích.
•

ANKETA
Vážení spoluobčané,
Jelikož bychom rádi získali lepší přehled o Vašich názorech na situaci v obci, práci obecního úřadu a zastupitelstva,
připravili jsme malou anketu s otázkami zaměřenými na dění v obci. Anketní lístky jsou přílohou tohoto čísla měsíčníku
Naše noviny, budou k dispozici i v kanceláři OÚ a na internetových stránkách obce (www.holubicekozinec.cz) . Anketa je
čistě informativní a anonymní, anonymita bude zaručena i tím, že vyplněné lístky budete moci vhodit do některé ze
schránek, které budou umístěny v budově školy, v prodejně paní Helebrantové a v hostinci na Kozinci „Na Kozím vršku“.
S výsledky ankety Vás seznámíme v měsíčníku a na internetu. Obecní úřad věří, že se do ankety zapojí co nejvíce
občanů, kterým tímto předem děkuje za účast.

•

ZÁKAZ

KOUŘENÍ PLATÍ I V

HOLUBICÍCH

Od Nového roku platí zákon, který mimo jiné zakazuje kouření ve školách, v kinech a divadlech, v budovách úřadů, na
nástupištích a dalších veřejně přístupných místech. V naší obci se to týká především budovy základní školy a
autobusových zastávek v Holubicích a na Kozinci. Zákon sice přesně nedefinuje prostory zastávky, nicméně každý kuřák
by měl umět posoudit, zda je dostatečně daleko od čekajících lidí, aby je dýmem neobtěžoval. Nejednoznačný zákon
sice vyvolává mnohé diskuse, především o možném kouření v restauracích, avšak platí a celkem rozumně říká, že nikdo by
neměl obtěžovat okolí kouřem a poškozovat zdraví druhých.

•

RÁDI

BYCHOM

PRAKTICKÁ

VÁM

TÍMTO OZNÁMILI TELEFONNÍ ČÍSLA NA ÚŘADY, INSTITUCE A DALŠÍ NEZBYTNÉ SLUŽBY

LÉKAŘKA

MUDr. Vlasta Hlavová
MUDr. Vlasta Masopustová
ul. Nová 767, Velké Přílepy
tel: 220 930 567

LÉKAŘSKÁ

SLUŽBA PRVNÍ POMOCI

PO: 8:00 – 11:30 (odběry 7:30 – 8:30)
13:00 – 17:00 (pro zvané a návštěvy)
ÚT: 8:00 – 11:30 (injekce 7:30 – 8:00)
13:00 – 17:00 (pro zvané a návštěvy
ST: 10:00 – 13:00 (injekce 10:00 – 10:30)
7:00 – 9:00 ordinace Žalov
ČT: 8:00 – 11:30 (odběry 7:30 – 8:30, 10:00 LPK)
13:00 – 16:00 (návštěvy a administrativa)
PÁ: 8:00 – 9:00 (injekce 7:30 – 8:00)
10:00 – 12:00 ordinace Žalov
13:00 – 17:00 (návštěvy a administrativa)
Odpolední návštěvy je třeba hlásit do 11:00
FAKULTNÍ

NEMOCNICE

Telefonická spojení:
Děti – 224 433 654
Dospělí – 224 438 590

MOTOL

TÍSŇOVÁ

VOLÁNÍ

Policie : 158
Záchranná služba: 155
Hasiči: 150

POLICIE ČR
Obvodní oddělení Libčice nad Vltavou
Kralupská 376
tel: 233 930 788-9
STAVEBNÍ

ÚŘAD

(http://www.velke-prilepy.cz)

MATRIČNÍ

ÚŘAD

(http://www.velke-prilepy.cz)

Pražská 162
252 64 Velké Přílepy
tel: 220 931 015, 220 930 531
PO: 8:30 – 11:00, 12:00 – 16:30
ST: 8:30 – 11:00, 12:00 – 17:30

občanské průkazy, cestovní doklady
OÚ Velké Přílepy
Pražská 162
PO: 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00
ST: 8:00 – 11:00, 12:00 – 18:00

FINANČNÍ

KATASTRÁLNÍ

ÚŘAD

PRAHA-ZÁPAD

Na Pankráci 95
140 21 Praha 4
tel: 261 371 111
e-mail: podatelna@prz.pr.ds.mfcr.cz
POZEMKOVÝ

ÚŘAD

ÚŘAD

PRAHA-ZÁPAD (http://www.cuzk.cz)

Pod sídlištěm 9/1800
182 13 Praha 8
tel: 284 041 111

PRAHA-ZÁPAD

Argentinská 286/38
170 00 Praha 7
tel: 266 794 918

•

VÁŽENÍ

ČTENÁŘI,

není to naší neznalostí historie Holubic, ale jen tiskařský šotek si silvestrovsky zařádil v našem prosincovém třetím povídaní
o naší obci. Uvedením překlepů na pravou míru se Vám velice omlouváme. Opravte si chybně uvedené:
…pole a pamětným… na …pole s pamětným, …utajena v zaváta… na …utajena a zaváta, …z příjemní Holub… na …příjmení Holub,
…Helíkovna… na …Halíkovna…, …Polákova… na …Polákovna..., …v roce 1968… na …v roce 1868…, …Kateřina Mottlová… na
Kateřina Kittlová…, …Jana Mottla… na …Jana Kittla…, …každému správní… na …každému správci…
Věříme, že podobných šprýmů se často nedočkáme a Vám za pochopení moc děkujeme.
Redakční rada „Naše noviny“

KALEIDOSKOP

Z

HOLUBIC

A

KOZINCE

VYPRÁVĚNÍ 4.
Že o slavnou historii Holubic se nepostaraly jen památné stavby a dějinné události, ale i holubičtí starousedlíci, dokazuje naše
dnešní povídání:
Jedna z našich nejslavnějších operních pěvkyň všech dob, přijala své umělecké jméno EMA DESTINNOVÁ, pod kterým ji znal celý
svět. Své umělecké jméno Destinnová přejala od své učitelky zpěvu MARIE LOEWEOVÉ – DESTINNOVÉ. Její rodné jméno však bylo
KITTLOVÁ. Sáhnu nyní trochu hlouběji do rodokmenu této osobnosti, abych odhalil nejen její původ a souvislosti s Holubicemi, ale
i pohled na počet dětí, ale i věk a život holubických občanů z té doby.
Pra pra pra pradědečkem Emy Destinnové byl:
Bartoloměj KITTL - * asi roku 1650 a oženil se 16.5.1677 s Dorotou HORYŇKOVOU z Vraňan – narodilo se jim 8 dětí (3 chlapci a
5 děvčat). Čtvrtý syn JAN.
Pra pra pradědeček
Jan KITTL - * 24.3.1686 a oženil se 16.5.1713 s Dorotou dcerou Jiřího HAVELKY. Spolu měli 4 děti. Dorota KITTLOVÁ zemřela
ve Vraňanech 20.5.1719 ve věku 26 let. Nejstarším synem byl VÁCLAV.
Pra pradědeček
Václav KITTL - * ve Vraňanech 4.9.1713 a oženil se poprvé 22.11.1739 s Marií, dcerou Bartoloměje HANUŠE z Holubic,
* 30.5.1712 a jeho manželky Magdaleny Procházkové z Kralup. Tímto sňatkem se rod Kittlů dostal do Holubic. Oba manželé,
Václav a Marie Magdalena, byli poddanými panství Nelahozeves a měli spolu v Holubicích 5 dětí. František * 23.9.1740 a
t 17.12.1740, Matěj * 6.8.1742 a t 17.12.1742, Jan * 3.7.1743, Martin * 13.10.1746 a t 29.4.1811 v Holubicích čp.29 (pod
p.Vodolanem), otec 8 dětí. Poslední syn František * 12.4.1749 a t 23.8.1749. První manželka Václava Kittla, Marie Magdalena roz.
Hanušová, zemřela náhle na cestě 17.8.1749. Vdovec Václav Kittl se oženil podruhé 25.1.1750 s Dorotou, dcerou Pavla Procházky
z Holubic. Měli spolu dalších 5 dětí. Čtvrtým byl JIŘÍ.
Pradědeček
JIŘÍ KITTL * 24.5.1760 v Holubicích čp.29. Oženil se 15.1.1786 s o tři roky starší ANNOU, dcerou Františka Máry, sedláka
v Holubicích čp.24 (Pálkovi), které bylo v době sňatku 28 let. Spolu měli 4 děti. V roce 1792 si Jiří Kittl postavil v Holubicích
domek čp. 37 (u pí E. Šárové) První manželka Anna rozená Márová zemřela 3.11.1797 a vdovec Jiří Kittl se znovu oženil 7.1.1798
s Rosinou, dcerou zemřelého Matěje Bauera z Kozince, *30.4.1779 v Kozinci čp. 13 (u pí J. Helebrantové). Jiří Kittl s druhou
manželkou Rosinou, bydlící v čp. 37, měl dalších 8 dětí. Šestým dítětem byl JAN * 15.5.1811, který byl dědečkem E. Destinnové.

Dědeček
JAN KITTL (viz. foto) * 15.5.1811 v Holubicích čp. 37, který se souhlasem vrchnosti odešel
do Prahy, aby se vyučil sladovnickému řemeslu. Oženil se 8.2.1843 na pražské faře
u sv. Jindřicha s Kateřinou Šedivou, dcerou knihaře a měšťana strakonického Bartoloměje
Šedivého. Jan Kittl je uváděn jako hostinský, sládek a majitel četných realit v Praze. Manželé
měli spolu 4 děti, z nich nejstarší EMANUEL JAN KITTL je otec E.Destinnové.

Otec
EMANUEL JAN KITTL * 21.10.1844 v Praze 2, čp. 220 se oženil s Jindřiškou Barborou Eleonorou Šrutovou * 4.1.1849
v Medlešicích. Její matka je Barbora rozená Satrapová z Lobkovic čp.3. Z jejich dětí EMILIE PAVLÍNA JINDŘIŠKA, narozena
26.2.1878, se stala pod pseudonymem EMA DESTINNOVÁ nejslavnější českou pěvkyní všech dob. Vdala se 19.2.1923 za Josefa
Halsbacha. Manželství zůstalo bezdětné. Ema Destinnová zemřela 28.1.1930 ve věku 52 let, tedy před 76 roky, proto se
věnujeme tomuto povídání.
Všechna rodná, oddací a úmrtní data jsou čerpána z matriky bývalé fary v Minicích, dnes v archivu Praha 2, dále údaje
z žitenické pobočky Státního archivu v Litoměřicích. Zde je možno nalézt i zápis svatební smlouvy ze dne 7.1.1798 mezi Jiříkem
Kittlem domkářem z Holubic, jakožto ženichem a Rosinou Bauerovou z Kozince, podle které nevěsta přináší ženichovi věno 32
zlatých a 56 a půl krejcaru v hotovosti a dále tři podušky a jednu šatní truhlu.
O mrtvých vždy jen dobře – říká staré přísloví a proto se vyhýbám pádům, neštěstím i útrapám, které na vrcholu slávy
potkaly tu, kterou jsem Vám dnes alespoň trochu přiblížil – EMU KITTLOVOU – DESTINNOVOU. Buďme na ni hrdí!
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