MĚSÍČNÍK

OBCE

HOLUBICE – KOZINEC

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

Kaple sv. Michala na Kozinci

Obecní zastupitelstvo Holubice – Kozinec děkuje vš em občanům za účast a přispění na sbírku
Diakonie Broumov.
Děkujeme

Od 1.1.2006 budou změněny internetové stránky obce Holubice – Kozinec: www.holubicekozinec.cz
Z toho důvodu jsou zřízeny i následující e-maily pro usnadnění komunikace občanů z úřadem:
Eva Ježková – eva.jezkova@ holubicekozinec.cz
Starosta – starosta@ holubicekozinec.cz
Jan Miller – jan.miller@ holubicekozinec.cz
Drahomír Mejzr – drahomir.mejzr@ holubicekozinec.cz
Antonín Šulc – antonin.sulc@ holubicekozinec.cz
Ondřej Šrámek – ondrej.sramek@ holubicekozinec.cz
Jarmila Dalíková – jarmila.dalikova@ holubicekozinec.cz
Pavel Pokorný – pavel.pokorny@ holubicekozinec.cz
Markéta Šedivá – marketa.sediva@ holubicekozinec.cz

Jaroslav Doubek – jaroslav.doubek@ holubicekozinec.cz
Sekretariát - sekretariat@ holubicekozinec.cz
Dana Tomanová – dana.tomanova@ holubicekozinec.cz
Podatelna - podatelna@ holubicekozinec.cz
Školka - skolka@ holubicekozinec.cz
Administrátor - admin@ holubicekozinec.cz
Info - info@ holubicekozinec.cz
Webmaster - webmaster@ holubicekozinec.cz
Zastupitelstvo - zastupitelstvo@ holubicekozinec.cz

Informujeme naše občany, že nejpozději do 15.2.2006 je nutné uhradit poplatky za popelnice.
Ceny pro rok 2006 zůstávají stejné a to ve výši 500,-Kč na osobu.

Narodili se:
Nikola Bicanová, 19.10.2005, Kozinec 19

Životní jubileum v měsíci prosinci oslavili:
Pan Hoffman Jaroslav, 60 let (1.12.), Holubice 17
Paní Rychtaříková Alena, 77 let (2.12.), Kozinec 33
Pan Miller Miroslav, 86 let (4.12.), Holubice 2
Paní Šíchová Jaroslava, 78 let (7.12), Holubice 135
Paní Millerová Eva, 77 let (11.12.), Holubice 2
Pan Paštěka Karol, 82 let (20.12.), Kozinec 14
Paní Měkotová Marie, 70 let (23.12.), Holubice 28
Paní Francová Milada, 77 let (26.12.), Holubice 41

„AKCE LEDEN 2006˝
DNE 7.1.2006 SE KONÁ „MYSLIVECKÝ

PLES“ OD 20:00 V

KULTURNÍM DOMĚ V HOLUBICÍCH

K TANCI A POSLECHU HRAJE TIMBRE MUSIC
BOHATÁ

TOMBOLA ZAJIŠTĚNA

SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ

„AKCE PROSINEC 2005˝
DNE 3.12.2005

SE V NAŠÍ OBCI KONALA

DĚKUJEME TĚMTO SPONZORŮM, KTEŘÍ OBOHATILI VAŠE BALÍČKY:
• ČESKÁ RAFINÉRSKÁ A.S.
• REGIOS ÚHOLIČKY A.S.
• NOWACO SPOL. S R.O.
• ZAPA A.S.
• O.K. TRANS PRAHA SPOL. S R.O.
• FOTBALOVÝ KLUB SOKOL HOLUBICE
• MANŽELÉ PILECKÝCH
• PAN ČONKA
• SLEČNA EVA ZDANOVCOVÁ

„MIKULÁŠSKÁ

BESÍDKA“

VYPRÁVĚNÍ 3.
Nahlížeje do historických záznamů v monografii Smíchovska a Zbraslavska, čerpaje v archivu knížecího
rodu Lobkoviců a ze záznamů o archeologickém výzkumu v Čechách, podávám dnes jen doložená fakta o Holubicích
v Čechách.
Co vedlo k zastavení se a založení nového sídla dávné osadníky těchto krajů? Byl to úchvatný pohled na
pahorek Erš, strážce Turského pole s pamětným Levým Hradcem v pozadí, nebo snad za lesnatými zákrutami
probleskující se starobylé hradiště Budeč? Nelze ani nepřipomenout vrchol obětní skály Gostibogu (Hostibejku) nad
Vltavou, jemuž nezapomenutelný pohled v dálce tvoří symbol češství – středočeská hora Říp s věncem dramatických
kuželů Středohoří. Pravda zůstane již na věky utajena a zaváta délkou věků, které nás od prvních záznamů dělí.
O území Holubic se mluví nejdříve v souvislosti s archeologickými nálezy z období mladší doby železné –
laténské (400 let př.n.l.), kdy území osidlovaly kmeny Bojů. Tyto keltské kmeny obsadily stará sídelní území
v nejúrodnějších částech země. Nálezy kostrových hrobů s množstvím zbraní a šperků nám dokládají, že se jednalo
o válečnickou vládnoucí vrstvu.
První písemné zmínky o Holubicích pocházejí z prvního desetiletí 13. století. Název Holubice vznikl jako ves
lidí Holubových z příjmení Holub. Další písemné doklady vztahující se k obci jsou z roku 1202-1207 jako o majetku
kapituly Pražské, která jí roku 1436 prodala. Obec byla dále prodána i v roce 1548 za panování Ferdinanda I. na
dvůr Strachov (naproti Nelahozevsi) a to Floriánovi Grispekovi z Gryspachu, od něhož byly Holubice r.1622
konfiskovány a přešly ke komoře královské. Roku 1623 odkoupila Její Jasnost Polyxena, kněžna z Lobkovic rodem
z Pernštějna, panství nelahozevské od knížete Karla z Lichtenštejna jeho milosti císařské místodržícího království
českého. Od té doby byly Holubice stále majetkem rodu Lobkoviců společně s poddanými a veškerým panstvím.
V roce 1897 se již o Holubicích píše jako o vsi v Čechách patřící hejtmanstvím a okresem na Smíchov, farou
do Minic a poštou do Kralup. V roce 1890 zde bylo 89 domů a 747 obyvatel (dnes je v Holubicích 194 domů, na
Kozinci 55 a počet obyvatel je celkem 655). Tehdy v Holubicích byla dvoutřídní škola (počet dětí byl 123), vápenka
se dvěma vápencovými lomy ( nad Otvovickým hájem), která dodávala vápno i na stavbu Tereziánské pevnosti
v Terezíně, cihelna (majitel byl Procházka Antonín – cihly označené písmenem „P“ se nacházejí dodnes) a dvůr
Lobkoviců o výměře 150,54 ha.
Nyní něco o Holubicích jak je známe, ale i neznáme. Půdorys obce je nepravidelný. Rolnické usedlosti jsou na
rovině a ostatní stará stavení jsou rozloženy po svazích do údolí k rybníku. Charakteristické pro původní zástavbu
jsou uzavřené hospodářské usedlosti i se stavbami pro zaměstnance, většinou pojmenované po majiteli usedlosti:
Halíkovna, Chumberk, Polákovna, v Cihelně apod. Rybníky byly v obci dva. První byl umístěn v prostoru pod dnešní
čističkou odpadních vod a druhý u v prostoru dnešního hřiště. Stávající rybník je poměrně nový. Potok z kozákovy
zahrady napájel panskou Louži a dále tekl strouhou a pod dnešní školou opouštěl dnešní zaskružený tok a jeho koryto
vedlo před domky na hrázi do výše zmíněného rybníka. Po zrušení horního rybníka vznikla tzv. Panská zahrada
(Hřiště) s vlatní sušárnou ovoce, zejména pak švestek. Stávala na plácku nad levým dolním rohem dnešního hřiště.
V roce 1924 po parcelaci pozemků dvora, byla zahrada i rybník jakožto i další pozemky předána obci a ta z horní
části (pod rybníkem) vybudovala oplocenou školní zahradu. V roce 1856 po mnoha peripetiích se směnou pozemků,
byla za obcí započata stavba hřbitova. Kozinečtí zájem o výstavbu neprojevovali. Další obecní stavbou byla v roce
1868 škola o jedné třídě. V roce 1886 byla rozšířena na dvoutřídní. Počet žáků byl v roce 1905, tedy právě před 100
lety, dosáhl rovných 137. Učitelem byl František Našinec, po smrti byl pochován na místním hřbitově vlevo od vrat,
poslední hrob s ulomeným křížem. Mladším učitelem byl Josef Krákora a prvním správcem školy byl V. Urban. Nutno
poznamenat, že paní Kateřina Kittlová, choť pražského sládka a měšťana – rodáka holubického p. Jana Kittla
(babička a dědeček Emmy Destinnové ) zakoupila roku 1870 pozemek zvaný v Lumkově (dno druhého úžlabí pod
kapličkou) k užívání každému správci zdejší školy.
Zatím jen tolik a dodávám: „Buďme hrdí na naší malou obec s historický bohatou minulostí, zachraňme vše co
nám naši předci zanechali, mysleme na ty co přijdou po nás. Dějiny s našim odchodem nekončí.
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