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PODĚKOVÁNÍ

LISTOPAD 2006

ČÍSLO 12

OBČANŮM

Obecní zastupitelstvo Holubice - Kozinec děkuje všem občanům za účast a přispění na sbírku Diakonie Broumov.
Děkujeme za spolupráci i jménem všech lidí, kterým se díky Vašemu pochopení dostane tolik potřebné pomoci.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEUM V MĚSÍCI ŘÍJNU OSLAVILI:
ZITA JAROSLAV 85
TOUŠ JAN 70

LET

LET

DOUBKOVÁ MARIE 81
MÁROVÁ HANA 75

LET

LET

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

KULTURNÍ OKÉNKO

DNE 11.11.2006 SE KONÁ „SETKÁNÍ

DŮCHODCŮ“.

AKCE ZAČÍNÁ OD 14:00 V KULTURNÍM

DOMĚ

HOLUBICE.

PROGRAM SETKÁNÍ:
1) PÁSMO DĚTÍ
2) VYSTOUPENÍ MAŽORETEK SLUNEČNICE
3) MALÉ OBČERSTVENÍ
4) K TANCI A POSLECHU HRAJE PAN BLÍN

INFORMACE
•

NABÍDKA

PRÁCE

Obecní úřad Holubice - Kozinec přijme pracovníka k zajištění úklidových a údržbových prací v obci.
Pracovní náplň: - úklid veřejných prostranství a obecní zeleně
- úklidové práce, sekání trávy, zimní údržba místních komunikací
- obsluha multicáry včetně její údržby
- drobné údržbářské práce
Podmínkou je řidičský průkaz skupiny B. Další informace Vám rádi poskytneme na telefonním čísle 315 786 086.

•

TOPIT

SE MUSÍ, DÝCHAT OVŠEM TAKÉ!

Již je tu zase čas padajícího listí, kdy se příroda krásně vybarví a připravuje na zimu. V našich obcích je tato doba
bohužel také počátkem času, kdy se domy zahalí do smrdutého mraku plného jedů a prachových částic. Zatímco příroda
se touto dobou zklidní, mnohé sousedské vztahy se naopak jitří. Každoročně více lidí si totiž uvědomuje, že za cizí
šetrnost a bezohlednost platí svým zdravím a zdravím svých blízkých, a začíná si na zamořené ovzduší stěžovat. Na tom,
že zplodiny a prachové částice vzniklé spalováním odpadu a nekvalitního uhlí ( ale i vinou neudržovaného kotle a komína)
zkracují život, se shodují všichni odborníci od lékařů po ekology. Liší se pouze v tom, zda o rok či více.......... Proto
děkujeme všem občanům našich obcí, kteří jsou vůči sobě i ostatním zodpovědní a snaží se svým topením co nejméně
zamořovat vzduch. A prosíme je, aby ve svém snažení setrvali a také aby neváhali upozornit ty, kteří do ovzduší
vypouštějí jedy, že tím nejen porušují zákon, obecní vyhlášku a dobré mravy, ale především trvale poškozují zdraví všech
v okolí ( včetně svého).A ty , kteří bez výčitek spalují cokoli, co alespoň trochu hoří ( často s pochybným argumentem,
že tak činili vždy a nikomu to nevadilo či že do toho, čím "doma" topí, nikomu nic není), prosíme: Až budete do kotle opět
házet kelímek od jogurtu, PET láhev či starou galoši, zkuste chvíli nemyslet na ušetřenou pětikorunu, ale představte si
třeba roční dítě, kterému se v jeho ještě nevyvinutých plicích pomalu usazují vaše saze. Stojí vám to opravdu za to?
(Souhlasíte s tímto článkem? Nebo vás naopak pobouřil? Co si myslíte o stavu ovzduší v obci? Jak by se dle vás dalo
zlepšit? Zkuste nám napsat, rádi vaše příspěvky otiskneme nebo zařadíme do případné diskuze).

•

VOLBY

DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA PŘILÁKALY POLOVINU VOLIČŮ

Přestože letošní volby do obecního zastupitelstva postrádaly napětí, neboť o devět míst v zastupitelstvu se ucházelo pouze devět
kandidátů, čas zajít k volebním urnám si našla takřka polovina z oprávněných voličů. Volební účast 49,81% byla dokonce vyšší než
celostátní průměr. Lze z toho usuzovat, že mnohým z občanů není dění v obci lhostejné, a snad i to, že podstatná část obyvatel obce
byla spokojena s prací zastupitelstva v posledním roce. Všem, kteří přišli volit, patří poděkování.

Poř.č.

Navrh. strana

Kandidát

Věk

Polit.
přísl.

Ježková Eva

Hlasy
Navr.strana abs.

Hlasy v %

Pořadí

Mandát
*

1

Sdr.nez.kand.“Šance pro obec“

35

BEZPP

NK

227

12,28

1

2

Sdr.nez.kand.“Šance pro obec“ Mejzr Drahomír Mgr. 37

BEZPP

NK

195

10,55

2

*

3

Sdr.nez.kand.“Šance pro obec“

Miller Jan Ing.

BEZPP

NK

210

11,36

3

*

4

Sdr.nez.kand.“Šance pro obec“

Šrámek Ondřej

33

BEZPP

NK

204

11,03

4

*

5

Sdr.nez.kand.“Šance pro obec“

Šulc Antonín

30

BEZPP

NK

208

11,25

5

*

6

Sdr.nez.kand.“Šance pro obec“

Šedivá Markéta

35

BEZPP

NK

196

10,6

6

*

7

Sdr.nez.kand.“Šance pro obec“

Pilecká Markéta

35

BEZPP

NK

208

11,25

7

*

8

Sdr.nez.kand.“Šance pro obec“

Satrapa Petr

39

BEZPP

NK

197

10,66

8

*

9

Sdr.nez.kand.“Šance pro obec“

Doubek Jaroslav

55

BEZPP

NK

203

10,98

9

*

•

PAN POPELA

43

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HLÁSÍ PRVNÍ ÚSPĚCH

Jak jsme informovali minule, holubická škola se ve spolupráci s Obecním úřadem Holubice - Kozinec letos zapojila do
ekologické Soutěže s panem Popelou, kterou každoročně vyhlašuje společnost A.S.A. Úkolem soutěže je nasbírat co
největší množství starého papíru. A to se zatím daří. Řada z občanů již donesla na obecní úřad svůj příspěvek, za což jim
velice děkujeme. A na další se těšíme, vždyť soutěž končí až 15.června 2007.

•

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
Přijďte pravidelně ve čtvrtek mezi výbornou partu lidí a ještě naučíte spoustu triků a nápadu jak si vylepšit
byt či zahradu.
Pošlete každé pondělí Vaše holčičky na cvičení a udělejte si sami volnou chvilku před nadcházejícím časem
Vánoc.

•

PŘINÁŠÍME VÁM

FOTKY NAŠICH MALÝCH OBČÁNKŮ

BARUNKA DENKOVÁ

KRISTÝNKA GRUNDOVÁ

VERUNKA MÁROVÁ

NIKOLKA ŠVECOVÁ

DĚTI

HONZÍK SATRAPA

Z

MŠ

A

ŽS

ZPŘÍJEMNILY HEZKÉ CHVILKY BASNIČKAMI

•

Z

Á P I S Z

USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

HOLUBICE

ZE DNE

31.10.2006

Přítomni: E.Ježková, J.Doubek, M.Šedivá, O.Šrámek, A.Šulc, Ing. Miller, Mgr. Mejzr, M.Pilecká, P.Satrapa
Program: 1) Zahájení
2) Schválení pořadu jednání
3) Složení slibu
4) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
5) Volba starosty – průběh a výsledek hlasování
6) Volba místostarosty – průběh a výsledek hlasování
7) Různé
8) Usnesení a závěr
1) Zahájení provedla starostka obce. Přivítala všechny nově zvolené členy zastupitelstva obce a předala řízení volby
starosty nejstaršímu členu zastupitelstva panu Jaroslavu Doubkovi.
2) Program jednání byl schválen všemi přítomnými.
3) Všichni nově zvolení zastupitelé obce potvrdili složení slibu svým podpisem.
4) Zapisovatelem byla určena paní Markéta Šedivá, ověřovateli pan Mgr. Mejzr a pan Ondřej Šrámek.
5) Bylo odhlasováno, že volba starosty a místostarosty proběhne veřejným hlasováním. Pan Mgr. Mejzr navrhuje do
funkce starostky paní Evu Ježkovou – hlasování 8x ano, 1x se zdržel, 0x ne.
Paní Eva Ježková je většinou 8mi hlasy zvolena starostkou obce.
6) Pan Ing. Miller navrhuje do funkce místostarosty pana Mgr. Drahomíra Mejzra hlasování 8x ano, 1x se zdržel, 0x ne.
Pan Mgr. Drahomír Mejzr je většinou 8mi hlasy zvolen místostarostou obce.
7) Různé:
a) Nově zvolené zastupitelstvo se usneslo, že při svém jednání bude postupovat v souladu s dosavadním jednacím řádem
zastupitelstva – hlasování 9x ano.
b) Zvolení finančního a kontrolního výboru:
Finanční výbor zvolen ve složení: O.Šrámek, A.Šulc, P.Satrapa,
Kontrolní výbor zvolen ve složení: Ing.Miller, M.Pilecká, M.Šedivá.
8) Usnesení – tento zápis byl přijat jednohlasně, starostou obce byla zvolena paní Eva Ježková
Místostarostou byl zvolen pan Mgr. Drahomír Mejzr.

•

ZPRÁVY

ODDÍLU KOPANÉ

Žáci v měsíci říjnu sehráli tyto zápasy: Dobříč : Holubice /1:2/, Holubice : Libčice /1:12/, Jeneč : Holubice /10:1/. Tým
ŽÁKŮ Holubice se v konečné tabulce umístil na skvělém 6. místě z 8 týmů.
Dorost sehrál v měsíci říjnu tyto zápasy: Horoměřice : Holubice /2:1/, Holubice : Libčice /10:0/, Kazín : Holubice /1:4/,
Holubice : Rudná /2:2/, Dolany : Holubice /2:0/. V konečné tabulce se holubický DOROST umístil na výborném 5. místě z 9
mužstvech.
Á-mužstvo sehrálo tyto zápasy: Jesenice : Holubice /0:2/, Holubice: Jinočany /1:4/, Jeneč : Holubice /2:1/, Holubice :
Červený Újezd /3:1/, Rudná : Holubice /0:2/. Do konce sezóny budou odehrány ještě dva zápasy.
Výbor TJ Sokol Holubice by chtěl poděkovat všem hráčům dorostu a žáků za dobrou reprezentaci Holubic, dále chceme
poděkovat trenérům těchto týmů panu Romanu Ježkovi, Františku Soukupovi, Antonínu Filipovi, Ladislavu Zmeškalovi.

František Mareš
TJ Sokol Holubice

Kino Vltava Kralupy –LISTOPAD 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
20.00
GRANDHOTEL
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.
20.00
PROPOSITION
THE PROPOSITION, USA/Austrálie, 104 min., ŠÚP, T, 15, 80,- Kč
Rodina drsných irských psanců se na australském Divokém západě stává lovnou zvěří pro neméně drsného ochránce zákona.
20.00
MARTA
ČR, 77 min., 12, 80,- Kč
Je válka. Lidé se podezřívají, nenávidí a zabíjejí. Přesvědčí se o tom i otec se synem, kteří poskytnou úkryt zraněné vojačce Martě.

1.-3.
st-pá

4.-5.
so-ne
6.-7.
po-út

8.
st

20.00

9.-12.
čt-ne

20.00

13.-15.
po-st

20.00

16.-18.
čt-so

20.00

19.-20.
ne-po

20.00

21.-22.
út-st

20.00

HAVANA BLUES - artkino
HABANA BLUES, Španělsko/Kuba/Francie, 110 min., T, 15, 80,- Kč
Dvěma mladým kubánským muzikantům se otevře „cesta na svobodu“, když do Havany přijedou španělští producenti.

HEZKÉ CHVILKY BEZ ZÁRUKY
ČR, 119 min., 80,- Kč
Psycholožka Jana Janěková pod tlakem doby a armády svých pacientů v novém filmu Věry Chytilové. Dále hrají Jana Krausová, Bára
Hrzánová, Igor Bareš, Bolek Polívka, David Kraus, David Vávra.

DŮM U JEZERA
THE LAKE HOUSE, USA, 99 min., ŠÚP, T, 12, 80,- Kč
Romantický film o dvou osamělých lidech, kteří se sblíží pomocí dopisů. Problém je jen v tom, že ona Sandra Bullock žije v roce
2006 a on Keanu Reeves o dva roky dříve.

STRÁŽCE
THE SENTINEL, USA, 108 min., ŠÚP, T, 12, 80,- Kč
V akčním thrilleru se pokoušejí vypátrat tajní agenti v čele s Michaelem Douglasem zabijáka, který chystá vraždu na prezidenta.

ROZCHOD!
THE BREAK-UP, USA, 107 min., T, 12, 80,- Kč
Jennifer Aniston a Vince Vaughn se v romantické komedii rozešli, což je jistě smutné, horší ovšem je, že ani jeden z nich nechce
opustit společný byt a tak začíná nevyhnutelná psychologická válka.

VOLVER
VOLVER, Španělsko, 120 min., ŠÚP, T, 15, 80,- Kč
Penélope Cruz se vrátila k Pedru Almodóvarovi, který ji kdysi stvořil, a natočila s ním tragikomedii o ženách odmítajících být kvůli
mužům neustále na pokraji nervového zhroucení.

ZÍTRA NEHRAJEME!

23.-26.
čt-ne

A PRAIRIE HOME COMPANION, USA, 105 min., ŠÚP, T, 80,- Kč
Další film Roberta Altmana je pohledem před i za kulisy posledního vysílání slavné rozhlasové show. V hlavních rolích Meryl Streep,
Tommy Lee Jones, Woody Harrelson …

27.-28.
po-út

17.30

MRAVENČÍ POLEPŠOVNA
THE ANT BULLY, USA, 89 min., D, 80,- Kč
Kreslený příběh o tom, co se vám může stát, když se svévolně navezete do mravenčí enklávy na jedné zahrádce.

20.00

KLIK – ŽIVOT NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
CLICK, USA, 108 min., T, 80,- Kč
Co by se stalo, kdybyste dostali do ruky kouzelný dálkový ovladač a mohli ovládat svět kolem sebe? O tom vypráví komedie
s Adamem Sandlerem v hlavní roli.

29.
st

17.30

MRAVENČÍ POLEPŠOVNA

20.00

CANDY
CANDY, Austrálie, 108 min., T, 15, 80,- Kč
Heath Ledger překračuje v příběhu lásky plné drog nepřekročitelné hranice a podléhá diktatuře toho, co nemůže kontrolovat.

30.
čt

20.00

CANDY

1.-3.12.
pá-ne

20.00

RYTÍŘI NEBES
FLYBOYS, USA/Francie, 139 min., ŠÚP, T, 12, 80,- Kč
James Franco, Jean Reno a Tchéky Karyo v akčním dramatu z prostředí stíhacích pilotů za 1. světové války.

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 PROSINEC 2006: Ro©k podvraťáků, Casino Royale, Stormbreaker, V tom domě straší!, Žena ve vodě, Potomci lidí, Spláchnutej,
Nebohá paní pomsta

KOUTEK PRO NEJMENŠÍ

KALEIDOSKOP Z HOLUBIC A KOZINCE

Kaplička sv. Gottharda

Vyprávění 10

Bylo by neúplné vyprávění o historii našich obcí, kdyby byla vynechána ta nejmenší stavba, neboť i ta je
spjata s dávnou minulostí Holubic a Kozince. Že nám nemá co říci? Jen čtěte a dozvíte se, že v době plné slávy byla
místem odpočinku. V jejím stínu a okolních lip pro poutníky a procesí na svatořípské poutě, pokřižoval se u ní každý
kupec převážející po vedlejší cestě své zboží z Rakouska až k Baltickému moři a snad i dále do Švédska. Byla
svědkem mnohých tažení armád severských zemí na Prahu. Jsou i domněnky , že nedaleké Hradiště svou vodou
zásobovala studánka pramenící u kapličky (dnes vytéká ve stráni pod kapličkou).
Do dnešní doby stojí kaplička osaměle v polích mezi Minicemi a Turskem. Je doloženo, že byla postavena
nákladem obcí Minice, Tursko, Debrno, Holubice, Kozinec a Kralupy v roce 1769, tedy před 237 roky. Na stavbě se
podílelo více obcí, neboť stojí na hranicích katastrů zmíněných vesnic. O zastavěné místo byl veden mnoholetý spor
a stejně tak o vlastnictví onoho místa.
Ke cti sv. Gottharda byla kaplička vysvěcena jako ochránci osení před bouřkou a krupobitím. Kamenná
kaplička zdánlivě čtvercová je ve skutečnosti obdélníková. Má rozměry 135 x 165 cm a výška až ke stříšce jsou 3
metry. Výklenky po stranách jsou poloobloukovité a jsou 150 cm až 155 cm vysoké, nestejně široké a hluboké.
V jednom výklenku byla soška sv. Gottharda, ve zbývajících třech výklencích byly malované obrazy světců a to sv.
Floriána, sv. Linharta a sv. Judy Tadeáše. Ani soška a ani obrazy se nedochovaly.
Je již dnes málo známo, že dodnes stojící kaplička je i dokladem toho, kudy šla původně královská cesta
z Velvar do Prahy, od Minic na Tursko přes minický les, než-li byla postavena dnešní méně strmá hlavní silnice .
Kaplička stála na křižovatce říšské silnice se silnicí z Holubic do Debrna a Dolan. Tudy honíval kozinecký ovčák až
200 ovcí k Vltavě na plavení před stříží vlny. Z královské cesty zůstala jen slepá polní cesta od kapličky pod minický
les. Největší a nejhlubší výklenek ve stěně kaple je právě orientován k původní hlavní silnici a v něm byla socha sv.
Gottharda. Střecha kaple byla a zůstala prejzová. Chátrající stavbička byla opravována v minulém stolení dvakrát.
Před druhou světovou válkou v roce 1934. Naposledy se opravy a vlastně i záchrany kapličky sv. Gottharda ujali
holubičtí mladí občané v roce 1968-1969. O náhradu již odumřelých nebo odumírajících lip se již několikrát pokouší
pan T.Miller z Holubic ve spolupráci s J.Durasem ml. z Kralup nad Vltavou. Díky Vám všem za tak záslužnou práci. Ať
se Vám vaše snaha a dílo daří.
Dnešní děkování náleží i panu Ing. J. Stupkovi, pracovníkovi kralupského městského muzea, za poskytnutí
některých podkladů k tomuto vyprávění o kapličce sv. Gottharda.
Příště: „Jak šla léta Holubicemi a Kozincem aneb tak co je nového?“

N a š e n o v i n y – Vydává Zastupitelstvo obce Holubice - Kozinec.
Redakční rada: Eva Ježková, Markéta Mikudimová, Miroslav Sedlář, Petr Satrapa

