MĚSÍČNÍK

OBCE HOLUBICE – KOZINEC
Web: www.holubice.pc.cz
E-mail: obec.holubice@worldonline.cz
MOTTO:
Nedovolte, aby to co nemůžete
udělat, překáželo tomu
co dělat umíme a můžeme
John Wooden

Vážení spoluobčané, máme za sebou nejdůležitější rozhodnutí v novodobých dějinách naší obce.
S velkým potěším můžeme nyní poděkovat všem občanům, kteří přišli k hlasování a potvrdili tak, že lidé žijící
v této obci mají, a vždy měli, zájem se aktivně podílet na věcech společných.
Děkujeme Vám, že jste se neschovávali za názory a rozhodování druhých a rozhodli jste se řešení vzít do
svých rukou. Dokázali jste tak, že se nebojíte nést odpovědnost. A to není málo.

Zastupitelstvo obce Holubice – Kozinec

Starostka obce:
Eva Ježková
Místostarosta obce: Mgr. Drahomír Mejzr
Členové zastupitelstva:
Jarmila Dalíková
Jaroslav Doubek
Ing. Jan Miller
Pavel Pokorný
Markéta Šedivá
Ondřej Šrámek
Antonín Šulc
Finanční výbor: Markéta Šedivá, Jarmila Dalíková, Ondřej Šrámek
Kontrolní výbor: Ing.Jan Miller, Pavel Pokorný, Jaroslav Doubek
Stavební komise: Antonín Šulc, Akad. arch. Aleš Brotánek, Ing. Olga Šašková
Zasedání: Každý lichý týden v úterý od 18.00 hodin
Úřední hodiny: úterý od 8:00 do 17:00, čtvrtek od 8:00 do 15:00

Životní jubileum v měsíci říjnu oslavili:
pan Zíta Jaroslav, 84 let, Kozinec 40
paní Doubková Marie, 80 let, Holubice 68
paní Rosenhöferová Hana, 70 let, Holubice 162
paní Potluková Jaroslava, 60 let, Holubice 90
Dovolte, abychom připomněli, že dne 13.9.2005 oslavila své 90. narozeniny naše nejstarší občanka
paní Marie Bláhová (Holubice 183).

„AKCE LISTOPAD 2005˝
DNE 27.11.2005 SE KONÁ SETKÁNÍ DŮCHODCŮ. AKCE ZAČÍNÁ V 15.00 V KULTURNÍM DOMĚ
Program setkání: 1) Pásmo dětí
2) Malé občerstvení
3) K tanci a poslechu hraje pan Blín

„AKCE ŘÍJEN 2005˝

DNE 29.10.2005 PROBĚHLO V NAŠÍ OBCI „VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ“

Petr Biskup 5.9.2004

Aleš Pilecký 4.2.2005

Jakub Frenzl 8.2.2005

Zuzana Vachaufová 25.9.2005

Aneta Janoušková 15.11.2004

Krištof Svojtka 7.2.2005

Kryštof Pudil 1.5.2005

Děti z MŠ a ZŠ Holubice zpříjemnily
slavnostní den básničkami

Arleta Šuldová 12.12.2004

Martin Šulc 8.2.2005

Žaneta Prošková 6.7.2005

Ty, které celou akci připravily

VYPRÁVĚNÍ 1.
…nabídneme Vám báje, pověsti, doložená fakta z archivů, far, literatury a vyprávění pamětníků
týkající se našich obcí, odhalí obce tak jak je málokdo zná.
Posaďte se, udělejte si krásnou pohodu a ponořte se do dávné minulosti a nechte si vyprávět o
vesnici ležící 4 km od Kralup nad Vltavou o níž je první zmínka z roku 1204, je v ní kostelík NAROZENÍ
PANNY MARIE z 3. desetiletí 13.století. V obci je mnoho zajímavých staveb, archeologických nálezů a
dokonce tato obec dala prarodiče jedné z nejslavnějších pěvkyň světového jména. O tom a mnoha dalších
zajímavostech Vám na této stránce budeme vyprávět a seznamovat Vás a Vaše děti. Dnes o Holubicích a
kronice.
Když jsem se před několika lety dostal k obecní kronice, chtěl jsem vědět co se v Holubicích dělo
právě při jejím založení cca před 100 lety. Tehdejší kronikář založení Holubic zapsal toto: „Zde v této
požehnané zemi již od pradávna žili naši rodičové, dědové a pradědové, jichž si každý pro jejich poctivost
a udatnost vážil.Raději životy ztráceli, než by byli svou zem nechali v moci cizinců. Tak oni vlast milovali.“
Dále kronikář zaznamenal co se zdejší obce Holubic týče. Šára František jest narozen roku 1803 a býval
majitelem hospodářství č.p. 5, byl 26 roků rychtářem a později 9 roků představeným, vypravuje o
původu Holubic následující.
Za mých mladých let, byl zde spis nikým však podepsán ani kdy byl sepsán. V listu vystupují čeští
stavové, znamenitý rytíř Šára z Uher, deset pruských rytířů pobitých Šárou a jeho ruská panna nevěsta.
Tedy řekla jeho manželka, aby tam kde přemohl toho desátého, jenž měl na své helmici tu zlatou holubici,
aby se říkalo HOLUBICE. Manželce rytíře Šáry se údolí Holubic tak zalíbilo, že ji po vůli svolil zde bydlet.
Tedy roku 432 začal stavbu statku a kostela a roku 435 stavbu dokončil.
Tak vyprávěl pan Šára František a ač mu již 79 roků, jest zcela zdráv a má všechny zuby, jest
velký, silný a nasvědčuje vše tomu, že pochází z toho prastarého rodu rytíře Šáry. Po 27 letech se
kronikář loučí s obecní kronikou slovy: „Až mne Nebeský Pán z tohoto světa povolá, zaznamenejte den
úmrtí mého.“ V Holubicích dne 22. února 1920, Jan Procházka č.p. 4.
Co jsem zde uvedl je snad pohádka pro děti na dobrou noc, ale kdo ví ?!
Příště se podíváme na fakta a zajímavosti o našem KOZINCI.
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