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ZÁŘIJOVÉ PRANOSTIKY:

Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří
Babí léto - léto na odchodě
Září, na léto jde stáří
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POZDRAVIT

ZÁŘÍ 2006

ČÍSLO 10

SE MUSÍ A PĚKNĚ NAHLAS!

Protože pověst slušného člověka není vůbec k zahození, přejeme tentokrát Dobrý den my, redakční rada Našich novin,
všem našim čtenářům- občanům Holubic a Kozince.
Chceme vás tímto opět po prázdninách přivítat na stránkách Našich novin a říci vám, že nám bude potěšením tento titul
pro Vás připravovat. Nehodláme nic zásadního měnit, pouze chceme noviny dle vašich přání a připomínek rozvíjet a
zlepšovat. Uděláme vše proto, aby Naše noviny byly čtením pro celou rodinu a vaším rodinným přítelem. Pochopitelně
vítáme také naše školáky, kterým začal nový školní rok. Všem přejeme, ať je pro ně učení především radostí a zábavou, a
samozřejmě pouze ty nejlepší známky.
Redakční rada Našich novin.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NARODILI SE:
VERONIKA MÁROVÁ

NAR.

4.8.2006

ŽIVOTNÍ JUBILEUM V MĚSÍCI ČERVENCI A SRPNU OSLAVILI:
PALAS LADISLAV 65 LET
POSPÍŠIL JINDŘICH 81 LET
VALTR VLADISLAV 65 LET
SOMMEROVÁ RŮŽENA 86 LET
VOLF ZDENĚK 70 LET
ŠULDOVÁ ANNA 75 LET
PROCHÁZKOVÁ MARIE 82 LET
HELEBRANT BEDŘICH 80 LET
TYLE JIŘÍ 65 LET
KORTUSOVÁ HELENA 86 LET
„GRATULUJEME“

KULTURNÍ OKÉNKO
V SOBOTU 2.9.2006
TYP ROCK.

OD

20:00

VYSTOUPÍ NA LETNÍM PARKETU V

DNE 9.9.2006 SE KONÁ „POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA“
K TANCI A POSLECHU HRAJE KAPELA GERMA.

V

KULTURNÍM

HOLUBICÍCH

DOMĚ V

OBLÍBENÁ SKUPINA

HOLUBICÍCH

OD

20:00.

TJ SOKOL HOLUBICE ZVE VŠECHNY SVÉ PŘÍZNIVCE, PŘÁTELE A KAMARÁDY NA 50-TI LETÉ VÝROČÍ
PĚKNÉ HODINKY, KTERÁ SE KONÁ 11.9. 2006 OD 9:00 HOD V RESTAURACI NA HŘIŠTI.
PŘIJĎTE SI POSLECHNOUT TU SPRÁVNOU HUDBU POD TAKTOVKOU PANA BLÍNA A SPOL. VŠICHNI JSTE
CO NEJSRDEČNĚJI ZVÁNI. " PADESÁTKA JE JENOM JEDNOU"
RYBÁŘSKÝ

HOLUBICE A RESTAURACE U HŘIŠTĚ VÁS ZVOU NA TRADIČNÍ ,,RYBÁŘSKOU '' ,
KTERÁ SE KONÁ DNE 13.9. 2006 OD 8:00 NA HRÁZI U RYBNÍKA V HOLUBICÍCH.
SPOLEK

INFORMACE
•

PO

ROCE NÁS OPĚT ČEKAJÍ VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Jsou to pouhé tři měsíce , co mnozí z vás zamířili k volebním urnám zvolit novou Poslaneckou sněmovnu, a již se chystají
volby další.Tentokrát se budou volit senátoři a především nová obecní zastupitelstva. Termín voleb je stanoven na pátek a
sobotu 20.a 21. října. Zatímco volby do Senátu se volebního obvodu, jehož součástí jsou Holubice, letos netýkají (zástupce
v Senátu si budeme volit až v roce 2008), ty komunální pochopitelně ano. Od posledních voleb zastupitelstva v obci sice
neuplynul ani rok, avšak to byly volby mimořádné, vyvolané rozpadem tehdejšího zastupitelstva. Současné zastupitelstvo
tedy za sebou nemá ani rok práce. Během té krátké doby se však podařilo řadu věcí udělat, změnit či popohnat kupředu.
Věříme , že ku prospěchu a spokojenosti většiny z vás.Ať již se rozhodnete umožnit stávajícím zastupitelům pokračovat v
započaté práci, či usoudíte , že je třeba změna , udělejte si čas a přijďte volit.

ZMĚNA

JÍZDNÍHO ŘÁDU

Od 1.9.2006 do 31.12.2006 dochází v ranních hodinách ke změně jízdního řádu autobusové linky 316. Jízdní řád je
přílohou těchto novin.

•
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ŘÍJNU SE OPĚT MŮŽETE ZBAVIT ODPADŮ

Další možnost zbavit se nebezpečných nebo velkoobjemových odpadů budou mít občané Holubic a Kozince opět
v říjnu. Sběr nebezpečného odpadu bude v sobotu 7.října, a to od 10:00 do 10:30 u autobusové zastávky
v Holubicích, a od 10:30 do 11:00 před hostincem na Kozinci. Kontejnery na velkoobjemový odpad budou
přistaveny vždy po dvou a to v sobotu a v neděli 14. a 15. října na obvyklých místech v Holubicích u rybníka a
u autobusové zastávky a na Kozinci pře hostincem.
•

S

KONCEM PRÁZDNIN OŽIJÍ TAKÉ MÍSTNÍ KROUŽKY

S koncem prázdnin ožijí nejen škola a Naše noviny, ale i zájmové kroužky. Pravděpodobně každou středu se
budou zájemci moci zúčastnit tvůrčí dílny, kde se lze mnohé naučit a zhotovit si řadu krásných předmětů.
Pokračovat bude i šachový kroužek. Kulturní dům bude využit také pro cvičení aerobiku, a to dokonce dvakrát
týdně. V jednání je i možnost cvičení pro děti, které by mohlo předcházet aerobiku pro dospělé. Termíny
jednotlivých akcí včas upřesníme.
•
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ČERVENCI V

HOLUBICÍCH

VYSTOUPIL

JIŘÍ HELEKAL

Také během letošního léta se na holubickém letním parketu konala celá řada hudebních produkcí, touto
cestou bychom rádi poděkovali restauraci TJ Sokol Holubice za skvěle zvládnuté pořádání všech těchto
akcí. Obzvláštněním nabídky tradičních tanečních zábav bylo červencové vystoupení zpěváka a
multiinstumentalisty Jiřího Helekala. Helekal byl populární především v 60. letech, v době počátků
českého bigbítu. Hrával a zpíval ve skupině Komety. Byl však hvězdou pouze pražskou, protože do televize
ani do rozhlasu bigbít nesměl. Proslavil se i vystupováním v divadle Semafor či spoluprací s Františkem
Ringo Čechem. V pozdějších letech se však z posluchačského povědomí skoro vytratil, občas vystupoval
v rozličných televizních estrádách, v poslední době také v muzikálech. Krom toho hraje s rodinnou
kapelou Helekaly family. Velké poděkování patří restauraci „U hřiště“, která se ujala pořádání tohoto
vystoupení.
•

ZPRÁVY

ODDÍLU KOPANÉ

12.8. a 13.8. proběhl fotbalový turnaj A mužstev za účasti Sokola Holubice, Sokola Dolany, Sokola Tuchoměřice a SK Slatina.
Turnaj se konal u příležitosti oslav 75.let založení Sokola. Sobotní zápasy: Tuchoměřice : Slatina 8:2, Holubice : Dolany 5:0.
Nedělní zápas o třetí místo, Dolany : Slatina 5:2. Před finálovým zápasem jsme připravili kulturní program, vystoupení
mažoretek, které mělo velký úspěch. Finálový zápas jsme nezvládli, i když jsme vedli 1:0 v prvním poločase, který skončil 1:1.
Nakonec Sokol Holubice podlehl Tuchoměřicím 2:8. Turnajového finále se zúčastnilo 250 platících diváků, kterým tímto
děkujeme za podporu.
Družstvo dorostu sehrálo v srpnu přátelská utkání s těmito výsledky. Holubice : Otvovice 3:3, Otvovice : Holubice 2:6,
Holubice : Kaučuk Kralupy 3:3. A mužstvo sehrálo přípravné zápasy: Holubice : Zvoleněves 5:0, Otvovice : Holubcie 1:4. A
mužstvo zahájilo mistrovskou sezónu 19.8.2006. Holubice : Černošice 1:2. Vstup do sezóny nebyl podle našich představ. Tým
oslabilo zranění Jaroslava Valtra, trest Jiřího Valtra a Jiřího Vejražky, doufáme ale ,že s podporou našeho dorostu letošní
ročník zvládneme a budeme hrát v okresním přeboru opět na předních místech.
František Mareš
TJ Sokol Holubice

KALEIDOSKOP

MÍSTO

ODKUD NENÍ NÁVRATU

–
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HOLUBIC

A

KOZINCE
Vyprávění 8

HOLUBICKÝ HŘBITOV

Hřbitov – místo kam bychom měli vždy vstupovat tiše, pokorně a s úctou, neboť právě sem jsou k věčnému odpočinku
ukládáni ti, kteří nám dali život, pro naše dobro obětovali své pohodlí, čas, majetek, mnohdy štěstí a často i život. Nebylo toho
málo a proto alespoň pietou, kytičkou, vděkem a vzpomínkou vracejme náš dluh. Věřme, že nebudeme-li dnes ctít generace našich
rodičů a prarodičů, nebudou nás ctít ani generace našich dětí!
Nemáme doloženo, kdy byla kolem holubického kostelíka vybudována opěrná zeď – či před stavbou kostela nebo až po
jeho dobudování. Jisté ale je, že prostor kolem rotundy byl již předem určen k vybudování prvního holubického hřbitova. Svou
funkci plnil až do roku 1849, tedy 620 let. Za ta léta byl mnohokrát překopán, což dokazují přečetné kostrové pozůstatky v zemi
uložené a částečně nalezené při sondáži stavebních základů rotundy poblíž sakristie, prováděné v letech kolem roku 1968. Při
této činnosti byl nalezen i jediný náhrobek z tehdejšího hřbitova železný kříž, nyní umístěný do prostoru za oltářní apsidou
rotundy. Ke křížku byly tehdejšími pracovníky na průzkumu (p.M.Miller a další) uloženy i kosti vyňaté ze sond kolem stěn kostela.
Dnes se prostor bývalého hřbitova mění na pietní a odpočinkové místo pro místní občany a příchozí poutníky, obdivující skvost
dávnověké architektury holubické rotundy.
Příčinou, ba nutností vybudovat hřbitov nový, bylo nejen stáří tehdejšího hřbitova, ale hlavně jeho přeplnění. Zde
připomenu krutou a neléčitelnou nemoc choleru, mor a jiné. Například na choleru zemřelo v Holubicích roku 1832 34 osob, v roce
1849 32 osob, roku 1854 28 osob a v roce 1866 se tato nemoc rozšířila po celém Rakouském mocnářství a v tom roce zemřelo
několik tisíc lidí. K pokračování ve vyprávění o novém hřbitově použiji zápis z naší kroniky: Když roku 1849 řádila ve zdejší obci
cholera, stalo se, že byl hřbitov okolo kostela přeplněn a nebylo již místo k pohřbívání. Přikročeno tedy od záduše (církve)
k založení pohřebiště jiného dál za vsí. Kam ale – záduše vlastní pozemek poblíž vesnice nemá, žádala tedy o pozemek obec, ale
ani ta nablízku takový pozemek neměla. Bylo dojednáno a vyměřeno pole č.par. 51/2 vy výměře 338 sáhů, kteréž t.č. náleželo p.
Františku Šárovi, rolníku z čp. 8 (u Procházků), který jej dal na vybudování nynějšího hřbitova.Jako podmínku si určil, že dle
protokolu dostane od záduše dvojnásobek výměry zádušního pole. Pan Fr. Šára příliš důvěřoval zádušnímu úřadu a nežádal opis
dohody a protokolu a stalo se, že záduše s náhradou nespěchala a směnu stále odkládala. Nakonec náhradní pozemek p.Šára
dostal od obce z jejího majetku. Na náhradu od církve obec pak čekala mnoho let. K ukončení sporu došlo až roku 1879 po 30
letech, kdy bylo na obec převedeno pole č. 146/1 Na Ratávy. Církev až do tohoto roku pozemek pronajímala, nájem však obci
nikdy nedala. Nadále pole měl v nájmu místní kovář p.Václav Jirák. Kronikář zápis končí slovy: Musíme děkovati hlavně
dobrosrdečnosti p.Majerhöfra knížecího správce z Nelahozevsi a povolnosti důstojného pana děkana Em. Doležala z Minic, že
obec náhradu tu dostala, jinak by byla velkodušná záduše obci nedala nic. Přesto ještě roku 1884 žádala záduše na obci 300
zlatých jako dorovnání v rozdílné výměře směňovaných pozemků. Nutno dodat, že v té době již církev vybírala poplatky za
hrobové místo a pohřeb na novém hřbitově. Ku chvále Kozineckých i Holubických sedláků dodávám, že díky jim již během 4 roků
byla vybudována ohradní zeď i brána – poskytli potahy a na stavbu kámen z vlastních lomů. Jako výsada od církve se jim dostala
záruka bezplatného užívání hrobového místa (hrobky) podél čelní zdi až do své smrti. Naopak církev dbala, aby zde nebyl
pohřben jinověrec – občan jiného vyznání než katolického, stejně tak osobu, která si sáhla na vlastní život, bylo možno pohřbít
jen v prostoru pro sebevrahy vyhrazeném. V době založení hřbitova nacházel se tento dosti daleko za vsí, postupem doby však
výstavba domů dosáhla hranic hřbitova a tak nastal další problém. Již roku 1946 opakovaně naléhal obvodní lékař na obec, aby
místní hřbitov byl ze svého místa přeložen pro blízkost rodinných domů. Tehdejší MNV reaguje návrhem odkoupení pozemku nad
holubickým hájem za prvním úžlabím (dnes zaveženým skládkou). Zda byl pozemek fakticky odkoupen a přešel do majetku obce
lze těžko dohledat.
V dnešní době se přistupuje k nutné opravě zdí, opravena je vstupní brána, vchod a vrata a postupně dojde na celý areál
hřbitova. Je faktem, že se tak děje v „hodině dvanácté“, neboť poslední opravy oprýskaných stěn a pomalu zřícením hrozící
brána, byly provedeny v letech 1982-1983. Této akce se tehdy ujalo Myslivecké sdružení ERZ – Holubice Kozinec. Za tímto
názvem se skrývá velká snaha tehdejších mysliveckých nadšenců pomoci obci, obětováním svého volného času, organizačních
schopností i své odbornosti, ať to byl stavebník Bohumil Beneš, snad tenkrát nejmladší Toník Vajgl, tehdejší zaměstnanec ZD
Vladislav Fuxa, který se postaral o zapůjčení těžké techniky a všichni ostatní, kteří měli ten nejlepší úmysl – jen nemluvit, ale
dělat. Zda se vám páni myslivci dostalo tenkrát alespoň poděkování nevíme, ale ne-li, činíme tak za Naše noviny dnes. Hlavním
záměrem k terénním úpravám a úmyslu MNV odkoupit pozemek vedle hřbitova, byl vybudovat zde tzv. urnový háj – hřbitov
určený pouze pro urnové hroby. Bohužel k tomu nedošlo, snad v budoucnu.
Spoluobčané važme si toho, že se podařilo uchovat alespoň několik historicky vzácných pomníků, svědků dávné doby,
snad založení našeho hřbitova, snažme se o uchování každého dokladu mistrovské a umělecké práce našich předků. Je jen na nás
zda toto dílo uchováme i pro další generace – to ocení až oni za čas!
Ke každému hřbitovu patřila vždy i tzv. márnice – o té a zajímavostech kolem ní si povíme v dalším čísle Našich novin.
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