MĚSÍČNÍK

OBCE

HOLUBICE – KOZINEC

Web: www.holubicekozinec.cz
E-mail: starosta@holubicekozinec.cz

ŘÍJNOVÉ PRANOSTIKY:
Říjen když blýská, zima plíská
Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude
Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima

ROČNÍK II

•

.

POMOZTE

ŘÍJEN 2006

DĚTEM K VÝHŘE

-

SOUTĚŽ S PANEM

ČÍSLO 11

POPELOU

Chcete pomoci dětem z naší školy vyhrát v soutěži? Nic snazšího! Stačí, když jim přispějete svým starým papírem. Škola
ve spolupráci s Obecním úřadem Holubice-Kozinec se totiž letos zapojila do ekologické Soutěže s panem Popelou, kterou
každoročně vyhlašuje společnost A.S.A. Úkolem soutěže je právě nasbírat co největší množství starého papíru. Ty školy
nebo školky v regionu, které odevzdají nejvíce papíru( ten bude A.S.A. od škol pochopitelně vykupovat), získají věcné
ceny v hodnotě 5000 korun. Své balíčky starého papíru můžete od září odevzdávat v budově obecního úřadu a to po celý
rok. Do soutěže se zapojila celá základní škola, a tak
samozřejmě sběr papíru proběhne i v
sousedním Tursku, kde škola sídlí.
Děkujeme

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEUM V MĚSÍCI ZÁŘÍ OSLAVILI:
POSPÍŠILOVÁ JARMILA 75
PROKŠ JAROSLAV 60
BLÁHOVÁ MARIE 91

LET

LET
LET

MRÁZKOVÁ MARCELA 65

LET

Blahopřejeme našim spoluobčanům , kteří se dožívají v měsíci září významných životních jubileí.
Přejeme jim hodně zdraví, radosti a co nejvíce spokojenosti.

KULTURNÍ OKÉNKO

DNE 15.10.2006 PROBĚHNE OD 14:00 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V HOLUBICÍCH „VÍTÁNÍ

OBČÁNKŮ“

INFORMACE

CO

•

S NEPOTŘEBNÝM ŠATSTVEM?

Dámské, pánské i dětské oblečení, ale i lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky, peří, přikrývky,
polštáře a deky můžete věnovat v rámci sbírky " DIAKONIE BROUMOV", která se uskuteční 14.10.2006 od 9:00 11:00 hodin na OÚ Holubice. Věci musí být kvůli transportu zabalené do igelitových pytlů či krabic. Po vytřídění, na
kterém se podílejí lidé z okraje společnosti, kteří mají problém sehnat práci, putují použitelné věci k potřebným v
Česku i v zahraničí. Nepoužitelný zbytek je dále zpracován k průmyslovým účelům.

•

ZPRÁVY

ODDÍLU KOPANÉ

Žáci zahájili soutěž domácím zápasem, který se nám nevydařil a podlehli jsme týmu Roztok 0:10.
Další výsledky: Holubice : Tuchoměřice 4:3, Červený Újezd : Holubice 4:1, Holubice : Horoměřice 8:3.
Dorost také nezačal výtečně a podlehl Červenému Újezdu 2:3. Další výsledky: Holubice : Roztoky 3:1, Statenice :
Holubice – nehrálo se, Statenice odstoupily ze soutěže, Holubice : Hostivice 0:1.
Á – mužstvo sehrálo v září tyto zápasy: Holubice : Dobřichovice 1:1, Panenské Břežany : Holubice 5:0, Holubice :
Choteč 0:1, Lety : Holubice 5:3, Holubice : Průhonice 2:1. Až v šestém kole se nám podařilo zvítězit a odrazit se ode
dna tabulky. Musíme věřit, že naše výkony půjdou nahoru, a že se vrátíme do herní pohody. Fotbal hrajeme pro diváky a
naší hrou je musíme získávat a ne ztrácet.
Na našem hřišti jsme zahájili rozbouráním letního parketu akci VÝSTAVBY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ A NOVÉHO VĚTŠÍCHO PÓDIA.
Tuto akci dotuje odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu středočeského kraje. Náš oddíl se zavázal, že
výstavbu dokončí do 31.5.2007.
František Mareš
TJ Sokol Holubice

•

SVOZ

ODPADU

Od 2.10.2006 se mění interval svozu komunálního odpadu z dvoutýdenního na jednotýdenní.

•

INZERÁT
Prodám kotel na ústřední vytápění " DAKON 32 ". Dvě topné sezóny v provozu.Cena dohodou .
Kontakt paní Květa Vejražková tel. 315 786 386

•

BIODPAD

PATŘÍ DO KOMPOSTU

Společnost Regios, a.s., která se zabývá nakládáním s odpady, vypracovala pro obec Holubice nabídku na svoz biodpadu.
Firma nabízí zájemcům kompostéry, do kterých by mohli ukládat jak rostlinný odpad ze zahrad, tak například i zbytky
jídel, prošlé potraviny či výkaly drobného domácí zvířectva. Za vyvážení těchto kompostérů, které by bylo zajištěno
v období od 1. dubna do 30. listopadu jednou za 14 dní v sobotu, by si účtovala 922,- Kč za nádobu o obsahu 120 litrů,
popřípadě 1164,- Kč za 240 litrů. Pokud by byl provoz zahájen v jiném měsíci, byla by hrazena adekvátní část z roční
ceny. Vážení občané, pokud by jste měli o kontejner zájem, prosíme o písemné oznámení na obecní úřad Holubice do
31.10.2006. V žádosti uveďte jméno, číslo popisné a telefonické spojení. Děkujeme.

•

KAŽDÝ

BY SI MĚL SVÉHO PSA HLÍDAT A TAKÉ PO NĚM UKLÍZET!

Spěchat ráno do práce a odnést si na botě památku na cizího psa, který si ulevil právě před vaším domem, jistě nikoho
nepotěší. Cesta od nočního autobusu s vrčícím psem v patách také není příjemná, nemluvě o situaci, kdy nikým nehlídaný
pes z ničeho nic vybafne třeba na malé dítě. Tomu všemu by se dalo předejít, kdyby majitelé psů v obci své miláčky
pečlivěji hlídali a dodržovali zákaz volného pobíhání psů. Volné pobíhání psů bez dozoru a vypouštění zvířat na veřejná
prostranství zakazuje obecní vyhláška, která platí již od roku 1992. Tatáž vyhláška také praví, že každý je povinen
neprodleně odstranit znečištění veřejného prostranství, které pes způsobil.

•

ZVLÁŠTNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Rádi bychom touto cestou poděkovali paní Věře Válkové z obce Sutom. Přestože paní Válková není občanem Holubic,
přispěla částkou 1000,-Kč na opravu hřbitovní brány. Paní Věra má ovšem v Holubicích kořeny, její pradědeček byl
dlouhá léta v naší obci kolářem, další její předci byli Karel a Anna Márovi. Ještě jednou mnohokrát děkujeme.
OÚ Holubice - Kozinec
•

ZÁJMOVÉ

KROUŽKY

HOLUBICE

-

Od 7.9.2006 probíhá každé pondělí a čtvrtek v Kulturním domě v Holubicích hodina AEROBICU
Začátek cvičení je od 19:00, cena 30,-Kč/1hod.

-

Každé pondělí od 17:00 do 18:30 probíhá v Kulturním domě v Holubicích AEROBIC

-

ŠACHOVÝ KROUŽEK můžete začít navštěvovat v Základní škole Holubice od 6.10.2006 od 17:00 do 18:30, dále
každý pátek. Kroužek je určen pro žáky 1. až 9. tříd ZŠ. Cena je ve výši 100,- měsíčně (první a druhá schůzka
zdarma). Trenérem je pan Jan Framberk, předseda a trenér oddílu Caissa Úholičky, tel. 737 239 792,
jan.framberk@seznam.cz

-

Každý čtvrtek bude pokračovat Vámi velmi oblíbená TVŮRČÍ
v Kulturním domě v Holubicích.

DÍLNA

PRO ŽENY.

PRO MALÉ SLEČNY A DÍVKY.

a to od 5.10.2006 vždy od 17:00

•

PROVOZ

KRYTÉHO BAZÉNU V

KRALUPECH

NAD

VLTAVOU

Zahájení provozu krytého bazénu 6.9.2006
Po

6.30-8.00

Út
St

6.30-8.00

Čt
Pá

6.30-8.00

13.30-16.30

16.30-18.00 1/2 bazénu kondičního plavání
18.00-21.00

13.30-17.00

18.30-19.30 aqua aerobic 19.30-21.00

16.00-16.30

16.30-17.30 1/2 bazénu kondičního plavání
17.30-21.00

13.30-17.00

18.00-20.00

20.00-21.00 aqua aerobic

12.00-13.00 1/2 bazénu kondičního plavání

So

9.00-21.00

Ne

9.00-18.30

13.00-21.00

18.30-19.30 aqua aerobic

Zahájení provozu sauny 2.10.2006
Po

•

Út
St
Čt
So

14.30-21.00
14.30-21.00
15.30-21.00
14.00-20.00

ZE

ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

15.00-21.00

muži

ženy
muži
ženy
společná

Vážení spoluobčané,
V pondělí, dne 4. září 2006, naše školní budovy v Holubicích i v Tursku opět ožily. Začal nový školní rok 2006/2007 a
děti zasedly do školních lavic. Škola má celkem 35 žáků. Pět prvňáčků, šest druháků a deset žáků třetího ročníku. Ve
čtvrtém ročníku je devět a v pátém pět žáků. Slavnostního zahájení školního roku se zúčastnili i starostové našich obcí,
kteří všem dětem popřáli hezký a úspěšný školní rok. Prvňáčkové obdrželi na uvítanou od OÚ balíček kreslících potřeb. I
v letošním roce je v provozu školní družina ve školní budově v Tursku. K docházce se přihlásilo celkem 24 dětí. Tak jako
v loňském školním roce, tak i letos bude výuka obohacena mnoha chystanými akcemi. Již jsme shlédli ukázku sov a ptáčků
z volné přírody. Chystáme se na návštěvu Divadla S+H či prohlídku Mořského světa. V rámci školní družiny mohou žáci
dle svého zájmu navštěvovat kroužek angličtiny a hry na flétnu. Od začátku října budě opět probíhat kroužek keramiky.
V Holubicích bude možné navštěvovat kroužek aerobiku, šachů a tvůrčí dílny. Tyto zmíněné kroužky zajišťuje OÚ
Holubice.
Ing. Marta Šulcová
ředitelka Základní školy Holubice

•

INFORMACE

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mateřská škola zahájila nový školní rok 2006/2007 v pondělí 4.září, se zapsanými 25-ti dětmi. Děti nastoupily do
školky, která byla během letních prázdnin nově vymalována. Ve středu 13.září děti navštívil pan Burghausser s ukázkou
dravého ptactva. Zpestřením programu bylo i malé čarování za účasti dětí. Akce probíhala v Kulturním domě v
Holubicích.

Kino Vltava Kralupy –ŘÍJEN 2006
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.-2.
ne-po

20.00 SKY FIGHTERS: AKCE V OBLACÍCH

3.-4.
út-st

20.00 BÍLÁ MASAJKA

6.-7.
čt-so

20.00 MIAMI VICE

8.-10.
ne-út

20.00 BESTIE KARLA

11.-15.
st-ne

20.00 KRÁSKA V NESNÁZÍCH

16.-17.
po-út

20.00 ANGEL - A

18.
st

20.00 3 - IRON - artkino

19.-20.
čt-pá

17.00 PIRÁTI Z KARIBIKU: TRUHLA MRTVÉHO MUŽE
PIRATES OF THE CARIBBEAN: DEAD MAN´S CHEST, USA, 151
20.00

21.-22.
so-ne

20.00 ZEPTEJ SE PRACHU

23.-25.
po-st

20.00 LET ČÍSLO 93

26.-29.
čt-ne

17.30 PRACHY DĚLAJ ČLOVĚKA
ČR, 110 min., 80,- Kč
20.00

30.-3.10.
po-pá

20.00 GRANDHOTEL

LES CHEVALIERS DU CIELS, Francie, 102 min., ŠÚP, T, 80,- Kč
Letecká akrobacie, bojové scény v oblacích a přátelství na život a na smrt je společným
jmenovatelem této napínavé podívané.
WHITE MASSAI, Německo, 130 min., ŠÚP, T, 12, 80,- Kč
Podle autobiografického románu vznikl příběh lásky bílé ženy a masajského bojovníka.
USA, 131 min., ŠÚP, T, 15, 80,- Kč
Místo Miami, základní zápletka, tajní policajti v boji s drogovým podsvětím. Hlavní hrdinové jsou
stejní jen mají tváře Jamieho Foxe a Colina Farrella.
KARLA, USA, 99 min., T, 18, 80,- Kč
Kriminální thriller podle skutečných událostí o manželském páru, který unesl, zneužil a zavraždil
tři mladé dívky.
ČR, 110 min., ŠÚP, 15, 80,- Kč
Autorský tým Jan Hřebejk a Petr Jarchovský se vypravil do hájemství červené knihovny, aby
odtud vytěžil realistický příběh váhání hlavní hrdinky mezi tělem a duší.
Francie, 91 min., ŠÚP, čb, T, 12, 80,- Kč
Když hrdina Bessonova filmu skočí do řeky neutopí se. Na samém dně, v hlubinách dluhů a
beznaděje,narazí na oslnivou ženu, jež může dát jeho životu novou naději.
BIN-JIP, Jižní Korea, 90 min., T, 15, 80,- Kč
Film o nejvýstřednějším milostném vztahu, jaký si dokážete představit.
min., ŠÚP, T,
80,- Kč
Jack Sparrow se zase dostal do potíží, tentokrát s kapitánem lodi Bludný Holanďan a jestli sebou
nehodí, může ho to stát duši.
ASK THE DUST, USA, 117 min., T, 15, 80,- Kč
Retro romance situovaná do Los Angeles 30. let, kam přichází ambiciózní mladý autor hledat
úspěch a slávu. V hlavních rolích Colin Farrell a Salma Hayek.
UNITED 93, USA, 111 min., ŠÚP, T, 15, 80,- Kč
Filmová rekonstrukce osudů pasažérů čtvrtého letadla, uneseného 11.září 2001 teroristy,
jediného, které nedoletělo ….

Příběh tří kamarádů na pozadí rekonstrukce dvou největších českých loupeží uplynulých let.
V hlavních rolích Ondřej Vetchý, Tomáš Hanák a Michal Suchánek.
ČR, 96 min., ŠÚP, 80,- Kč
Nová komedie Davida Ondříčka nás zavede do hotelu Ještěd, tyčícího se nad Libercem. V něm
pracuje údržbář Marek Taclík, amatérský meteorolog, který není schopen opustit své rodné
město.

Vysvětlivky:
15
12
T
D
ŠÚP

mládeži do 15 let nepřístupno
mládeži do 12 let nepřístupno
české titulky
dabing
širokoúhlý film
Změna programu vyhrazena.

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD 2006: Hezké chvilky bez záruky, Smutek paní Šnajdrové, Marta, Klik – život na
dálkové ovládání, Proposition, World Trade Center, Havana Blues, Volver, Rozchod, Zítra nehrajeme, Candy

KALEIDOSKOP

Z

HOLUBIC

A

KOZINCE
Vyprávění 9

Dnes o menších stavbách než byly ty předešlé – ty, o kterých píši v tomto vyprávění, mnohým již nic neříkají, ale ve své
době byly nenahraditelné. Díky svému účelu získaly hrůzostrašně působící název a zejména ta, o které dnes budu psát jako o
první – Holubická „UMRLČÍ KOMORA“.
Že nevíte kde stála či snad stojí dodnes? Mnozí jdete okolo a i několikrát za den. Ano, je to ta zchátralá stavbička bez
oken, která nestojí ani za povšimnutí – tzv. kostnice či márnice. Proč o ní píši? I ona má svou historii a jak je výše uvedeno i ve
své době nenahraditelný význam. Po její dostavbě sloužila pouze občanům z Holubic – proč? V minulých vyprávění jsem se
zmiňoval , že v roce 1868 nepřistoupilo kozinecké obecní zastupitelstvo na spoluúčast při stavbě zdejší školy. To jim bylo již
dávno odpuštěno. Při úvahách o stavbě umrlčí komory bylo kozinecké zastupitelstvo žádáno opět o spolupráci. Odpověď přišla
obratem 13.8.1884 a opět zamítavá. Důvod: když prý takováto umrlčí komora se bude stavět, tak ať si ji obec Holubice zřídí
sama, neboť převážení mrtvol do cizí obce by vedlo jen k pohoršení. Jelikož komora musela být i na Kozinci, zřídili si ji
zastupitelé v pastoušce z bývalého ovčína. Holubická márnice přišla obec tehdy na 226 zlatých a byla postavena na místě, kde
bez menších úprav stojí dodnes. Dříve než ke stavbě došlo, byl obecním úřadem požádán i farní úřad v Minicích o povolení stavby
umrlčí komory u zdi zdejšího hřbitova (v místě dnešního smetiště). Odpověď z 11.8.1884 říká: pan děkan je velmi vděčen za
stavbu komory, která je velice potřebná, ale aby se ke stavbě použila hradební zeď hřbitova je vyloučeno, neboť by to dalo
mnoho psaní a snad i finanční výlohy – prostě ať obec postaví komoru na obecním pozemku. Církev a něco dát? Vzpomeňte na
potíže s pozemkem při zakládání nového hřbitova. Zde je také odpověď, proč márnice v Holubicích stojí daleko od hřbitova.
Vyvstane ale i otázka, proč bylo nutné vůbec márnici pořizovat, zejména za tak velkých obtíží – ne, nebylo to zbožné přání
místních občanů, ale okolnosti k takové stavbě obec nutící. V té době, zejména v některých městech Francie, vypukla epidemie
cholery, proto bylo po celé Evropě učiněno opatření proti šíření této nemoci. C.K. místodržitelství vydalo pro celé mocnářství
Rakousko – Uherska nařízení ze dne 28.7.1884 jímž se mimo rozličné desinfekce nařizuje, aby obce zřídily nemocnice a také
umrlčí komory. Obecní zastupitelstvo bylo tímto přinuceno přistoupit ke stavbě márnice. Stavba započala hned v srpnu r.1884,
tedy před 122 roky.
Co se nemocnice týče, slíbil nájemce místního dvora pan Josef Heller, že ta v případě potřeby by se mohla zřídit
v sušárně ovoce pod tehdejší panskou zahradou (stávala u pěšiny nad bývalou cihelnou pod hřištěm). První zemřelou občankou
Holubic uloženou před pohřbem v umrlčí komoře, byla paní Marie Vrublovská, tchýně Antonína Vlacha čp. 13, která zemřela
22.10.1885 na černé neštovice. Jen z ústního podání vím, že do márnice byla uložena i dvanáctiletá domněle zemřelá dívka, ta
byla ráno nalezena u zamčených dveří, ale bohužel zmrzlá. Jako důkaz života chudých z té doby, nechť poslouží fakt, že právě
z nedostatku bytů byla holubická umrlčí komora obývána četnou rodinou pana Jaroslava Máry – jak sdělil dnes již jeho nežijící
syn. Z původního inventáře márnice se bohužel zachovaly pouze velké máry, sloužící k přenosu rakve při pohřbu (vyrobil je p.
Kácl již několikrát zmiňovaný holubický truhlář). Pitevní stůl a další vybavení už dávno není a jak se zdá, čas brzy odnese i naší
umrlčí komoru. Bohatou historií opředená stavba dnes již nestraší okolo jdoucí svým původním využitím – k uložení zemřelých, ale
svou chátrající podobou na okraji obce.
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