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Babinec, událost roku pro holubické
dívky a ženy :o) Na Babinci nezbývá
nikdy žádná židle volná, je to tím, že
se celý rok místní příslušnice něžného
pohlaví těší, že si užijí SVŮJ den
bez chlapů a dětí. Program byl tentokrát
tak atraktivní, že se přítomným dámám
o lepším ani nesnilo… Letos byla
povolena jedna výjimka, na začátku se
mohli účastnit i muži, aby viděli vystoupení svých ratolestí, jen se některým
jaksi nechtělo domů...
Úvod
patřil
svěřencům
Hanky
Marešové, předvedly se roztleskávačky v rytmu Michala Davida, zvířátka
z Madagaskaru s hitem „I like to move it
move it“ v krásných kostýmech, a dcerka
Anežka se sólovým orientálním tancem.
Následoval Radim Uzel, sexuolog,
který sršel vtipnými příhodami ze své
praxe, až přítomným dámám tekly slzy
smíchy… Přišel i kouzelník, nejprve
s „kolem“, potom s talíři, nakonec se
zlatým hřebem svého umu – zatančil
žhavý párový tanec, ale partnerku
k tomu nepotřeboval.
A pak se do sálu přiřítily KOČKY!
Travesti show, která nemá obdoby.
Dokonalé taneční pohyby, jistá chůze
v podpatcích, oblé křivky, dokonalé
tváře a vlasy, za které by se žádná
dáma nemusela stydět.
Netušící jen těžko věří,
že svůdný dekolt patří muži,
jen ten hlas je trochu níž,
větříš muže – pravdu díš :o)

Babinec - travesti show

Babinec - Radim Uzel

Čarodějnice - Upálení hadrové
„kolegyně“ - str. 10

Čarodějnice - zoubky jako
ze žurnálu :o) - str. 10

... pokračování na str. 11

Čarodějnice - Nebezpečná dvojka
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Zastupitelstvo obce
Starostka:
Bc. Eva Ježková
Místostarosta: Petr Satrapa
Členové zastupitelstva:
Ing. Jan Miller, Markéta Pilecká,
Ing. Daniel Dubský, Ondřej Šrámek,
Věra Bittnerová, Markéta Šedivá,
Jaroslav Doubek. Další veřejné
zasedání zastupitelstva se uskuteční 13. 5. 2014 od 18:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ.
Další vydání Našich novin najdete
ve schránce 5. - 6. 6. 2014.

Blahopřejeme jubilantům
V dubnu oslavili narozeniny:
Lebduška Pavel, 65 let
Vocílková Ilona, 83 let

Poděkování
Touto cestou bychom chtěli poděkovat paní starostce za bezplatný
pronájem prostor KD v Holubicích
a organizátorkám klubu Mimísek Katce Brabcové, Vierce Adamové a
Radce Milotové, že byly tak ochotné,
kreativní a pravidelně připravovaly
každé pondělní dopoledne bohatý
program pro děti a jejich rodiče.
Na tato setkání měly organizátorky
připraveno cvičení, vyrábění (např.
zvířátek, sněhuláků, velikonočních
vajíček), zpívání písniček či divadelní
představení. Ještě jednou velké díky
od všech rodičů a hlavně dětí, které
Mimíska velmi rády navštěvovaly.

Informace z obce
Vítání občánků
V sobotu 3. května proběhlo v zasedací místnosti OÚ Holubice každoroční
Vítání občánků, kteří se narodili v tomto roce. Na začátku vítání se děti vyfotily s
maminkami a potom se jednotlivě představily. Na našem Vítání občánků nechyběl
ani kulturní program. Děti z MŠ Holubice nám zarecitovaly básničky a poděkováním jim byla sladká odměna.Konečně následovalo samotné přivítání.
Pěkně podle pořadí - maminky s dětmi v doprovodu tatínků. Rodiče chodili pokládat
své ratolesti do kolébky k focení, mezitím maminky přebíraly dárky, domovské listy
a kytičky, poté následovalo zapsání do kroniky, na závěr se pořizovaly fotografie
pro vzpomínku na tento mimořádný den.
Díky patří paní Jarmile Dalíkové a paní Zdeňce Zitové za skvělou spolupráci při
organizaci tohoto slavnostního okamžiku.
Fotografie z vítání je možno si vyzvednout v kanceláři OÚ Holubice.
EJ
foto © Edit Biro

Rozhovor měsíce
„co dál“ řešit. Zatím to ale není aktuální.
Určitě budu chtít zůstat ve veřejné
správě, tahle práce mne baví.
Cože jste se ještě při studiích rozhodla nastoupit do zaměstnání
a proč právě u nás v Holubicích?
Tak jak to chodí, už jsem nechtěla být
dál závislá na rodičích. Jsem z Kralup,
z části Mikovice. K Holubicím jsem
měla vždycky blízko – jezdila jsem sem
na zábavy a moc se mi líbila obec i její
okolí. Abych vysvětlila, proč zdůrazňuji
okolí obce – mám koně, a proto některé
věci hodnotím z trochu jiného pohledu.
Bc. Pavla Podrabská, asistentka
starostky

Rozhovor s paní Podrabskou
V májovém vydání Našich novin
vám přinášíme rozhovor s někým,
s kým jste se již setkali, ale moc toho
o něm nejspíš nevíte. Lépe bychom
měli psát „o ní“. Jde totiž o Bc. Pavlu
Podrabskou, asistentku naší paní
starostky. Setkáváte se s ní pravidelně při návštěvách na obecním úřadě,
když potřebujete cokoliv vyřídit.
Je to právě Pavla, kdo vám pomůže,
kdo se vám bude v úředních a často
i mimoúředních hodinách věnovat.
Co jste dělala před nástupem na náš
obecní úřad?
Především studovala. V době nástupu
(na začátku loňského roku) jsem právě
dokončovala bakalářské studium oboru
Veřejná správa a regionální rozvoj,
což se mi úspěšně podařilo. Dala jsem
si roční pauzu a v současné době
se připravuji na přijímací zkoušky na
návazné magisterské studium.
Jak byste současně zvládala školu
a práci?
Studovala bych samozřejmě dálkově,
do školy bych tedy jezdila o víkendech.
Moji práci na úřadě by to nijak neovlivnilo.
V souvislosti s Vašimi studii se nabízí otázka, co plánujete do budoucna?
V Holubicích jsem spokojená a ráda
zde zůstanu, dokud to bude možné.
Musím ale připomenout, že jsem
vlastně záskok za mateřskou dovolenou (pozn. red.: za Naďu Vymerovou).
Bude-li se chtít Naďa vrátit po mateřské
dovolené do práce, budu muset otázku

Okolí Holubic je jako stvořené pro vyjížďky
na koni. Vím o tom, že místní zemědělci z koní moc radost nemají, chybí zde
koňské stezky a někteří nezodpovědní
„koňáci“ dokáží polím hodně uškodit.
To mne docela mrzí.
Takže kůň je Váš „koníček“?
Dá se to tak říct – kůň a další zvířata.
Svého koně (svůj splněný sen) mám
4 roky, mám jej ustájeného v Minicích,
takže jej mohu při cestě do práce
a z práce navštěvovat. Kromě koně
mám psy, kočky a další domácí zvířectvo.
Máte na svá zvířátka dost času?
Dříve za studií to bylo samozřejmě
lepší. Nemám ale zatím svoji rodinu, tak
se zvířatům mohu věnovat do té míry,
jak mi to práce dovolí.
Když se vrátíme k Vaší práci – jaký
byl Váš nástup do úřadu coby do prvního zaměstnání?
Musím říct, že velmi příjemný. Na úřadě
pracují skvělí lidé, je zde velmi dobrý
kolektiv, cítila jsem se hned „jako doma“.
Všichni mi vycházeli vstříc, pomáhali,
zaučovali, kde bylo třeba. I místní lidé
mne rychle přijali, takže jsem zde od
začátku byla a jsem velmi ráda a spokojená.
Co všechno je ve Vaší náplni práce
na úřadě?
Nejvíce lidé z obce asi vnímají tu část
mojí práce, kdy vyřizuji nejrůznější
záležitosti, se kterými přicházejí na
úřad.
Komunikuji s úřady, řeším správu
obyvatel, částečně účetnictví obce,
podílím se na přípravě akcí (naposledy například Vítání občánků), když je
potřeba, tvořím různé letáky, plakátky,
pozvánky, budu spravovat nový obecní
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web, uvařím kávu pro návštěvu a tak
dále – prostě dělám vše, co je třeba.
Co z toho všeho je pro Vás nejnáročnější?
Komunikace s Katastrálním úřadem –
to je malé peklo, všechno tam hrozně
dlouho trvá.
Účastníte se akcí v obci?
Ano a ráda – naposledy jsem třeba byla
na Babinci, předtím třeba s neteří na
Mikulášské besídce. Zmiňované Vítání
občánků jsem organizačně připravovala, ale tam má účast nebyla třeba.
Je něco, co byste u nás na úřadě
nebo v obci vylepšila?
Ve srovnání s Kralupami si na Holubicích velice vážím, jak tady umějí
lidé žít – kolik je zde akcí, společenských,
kulturních,
sportovních.
Všechno je tady takové domáčtější
a příjemně osobnější. Na tom není
co vylepšovat – naopak, jinde by se
od Holubic mohli učit. Jinak je všechno
„vylepšování“ v obci samozřejmě
o financích – stav kulturního domu,
silnice...
Co Vám v Holubicích dělá radost?
Na tomto místě si neodpustím malou
reklamu – radost a dobře po těle mi
vždycky udělá, když jdu na oběd
do Holubičky a vaří pan Soukup starší.
Ten vaří naprosto excelentně, moc mi
od něj chutná :-).
Máte nějaké své životní krédo? Něco,
co si často říkáte?
Asi bych řekla, že často používám:
„Peníze budou a my nebudem...“, i když
můj přítel by byl asi raději, kdybych víc
šetřila. Já ale ráda dělám lidem kolem
sebe radost a to pak na nějaké peníze
nehledím... :-)
Na závěr jsme vždycky vylovili pomyslnou zlatou rybku – co byste si od ní
přála Vy?
Obci bych přála, aby se rozvíjela tak,
jako se rozvíjí nyní. Lidem v obci bych
přála, aby si uměli vážit toho, co tu mají
– okolí, přírody, vybavenosti, kultury.
Aby na to byli hrdí a nebrali všechno
tak nějak automaticky, což mi někdy
připadá. Jiné obce a i města (Kralupy
určitě) Holubicím mohou hodně
závidět...
Děkuji za rozhovor a přeji Vám
za nás všechny mnoho pěkných dní
HM
za stolem úřadu i mimo něj. :-)
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Informace z obce

Úklid v Erzu
Letošní úklid Erzu byl oproti loňskému
procházka růžovou zahradou, již nebylo
třeba tahat ze země léta zarostlé rezavé
dráty, roury, kbelíky či jiné haraburdí. Našli se však jiné poklady - dveře,
králíkárna, sněhule, tonometr, barel
a spousta dalšího již ne tak zajímavého…
Účastnilo se mnoho dětí, rodiče šli svým
dětem hezky příkladem :o). Nejmenšímu pomocníkovi nebyly ještě ani 3 roky.
Les byl vyčištěn krátce před obědem,
za pěkného počasí se opekly chutné
buřtíky, prohodilo pár slov se sousedy
a následoval odchod domů realizovat
se na zahrádce či v domácnosti :o).
OÚ děkuje všem dobrovolníkům
za účast. Kéž by se všichni chovali
k lesu ohleduplně a tyto brigády
do budoucna ztratily důvod.
AJ

Daň z nemovitých věcí
Dnem 2. června 2014 končí lhůta pro
placení daně z nemovitých věcí na
zdaňovací období roku 2014. Stejně
jako v předchozích letech zasílá
Finanční správa České republiky i
letos poplatníkům daně z nemovitých
věcí složenky k placení této daně.
Složenkou lze daň zaplatit na
kterékoli poště. Je však možné ji
uhradit i bezhotovostním převodem
na bankovní účet finančního úřadu.
V tom případě se použijí údaje pro
placení daně uvedené na složence,
liší se pouze konstantním symbolem,
který je pro placení složenkou 1149,
pro platbu převodem 1148.
Daň z nemovitých věcí je sloučena
do jedné částky za všechny nemovité
věci poplatníka, které se nachází
na území příslušného kraje nebo
hlavního města Prahy.

Volby do Evropského
parlamentu 2014
Volby do Evropského parlamentu se
uskuteční dle Rozhodnutí prezidenta republiky (viz Sbírka zákonů č.
24/2014 ze dne 19. 2. 2014) ve dnech
23. a 24. 5. 2014 jako tradičně v
prostorách OÚ Holubice.
V první den voleb – v pátek 23. 5. 2014
– proběhne hlasování od 14.00 hodin
do 22.00 hodin, druhý den voleb – v
sobotu 24. 5. 2014 se bude hlasovat
od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Sčítání
hlasů proběhne v sobotu 24. 5. 2014
ihned po uzavření volebních místností.
Právo volit do Evropského parlamentu
má na území České republiky každý
občan České republiky, který alespoň
druhý den voleb, tj. 24. 5. 2014,
dosáhl věku 18 let, a občan jiného
členského státu, který alespoň druhý
den voleb, tj. 24. 5. 2014, dosáhl věku
18 let a je po dobu nejméně 45 dnů,
tj. od 9. 4. 2014, přihlášen k trvalému
nebo přechodnému pobytu na území
České republiky.

Očkování psů a koček,
poplatek ze psů

Zasloužené buřtíky moc
chutnaly :o)
Nejmladší pomocník úklidu
v Erzu

Oznamujeme, že dne 15. 5. 2014 od
16.00 hodin proběhne očkování psů
a koček před budovou OÚ Holubice.
Očkování je pravidelné a povinně jej
musí mít všichni psi. Na očkování je
nutné s sebou vzít očkovací průkaz.
Místní poplatek ze psů dle OZV:
• 100,- Kč za 1. psa
• 150,- Kč za každého dalšího psa
Poplatek je splatný nejpozději do 31. 5.
2014 a je možno jej uhradit v pokladně
OÚ Holubice (platební kartou nebo v
hotovosti) v úřední hodiny:
ÚT: 8.00-11:30; 12.00-18.00; ČT:
8.00-11.30; 12.00-16.00. Nebo na účet
obce: 9924111/0100, KB a.s. (jako VS
uveďte č. p. domu a do zprávy pro
příjemce uveďte, o jaký poplatek se
jedná, také Vaše příjmení).

Noc s Andersenem
Noc s Andersenem potřetí
Každý rok se v celé zemi ve stejný den
(začátkem dubna) koná Noc s Andersenem, původní nápad dvou učitelek, jak
v dětech zažehnout lásku k četbě,
přerostl v tradici, která postupem let
překročila hranice několika dalších států.
I v Holubicích se četlo před spaním –
a nejenom to… Program zahájilo milé
divadélko plné zvířeny, které zároveň
děti poučilo, jak se chovat v lese. Děti
nadšeně nabízely svá plyšová zvířátka,
aby se také zapojila do představení.
Následovaly
výtvarné
velikonoční dílničky, v mezičase dobití baterií
vydatnou večeří ze zásob od rodičů,
pokračovalo se pantomimou, diskotékou a kolem půlnoci hurá do hajan…
Některé děti padly za vlast ještě před
četbou, program byl vskutku náročný :o)
Zájem dětí meziročně stoupá, spalo se
v knihovně, zasedací místnosti,
místnosti
asistentky
starostky…
jednoduše, kde se dalo…Ráno si děti
vyzvedli rodiče, odměnou organizátorkám akce bylo vyprávění dětí, že příště
budou nocovat na obci zas :o).
Nezbývá než poděkovat paní Věře
Bittnerové a jejím pomocnicím
za hezké zážitky našich dětí.
AJ

Dětem se divadélko velmi líbilo
Došlo i na vyrábění velikonočních dekorací

Ze školních lavic
Dne 24. dubna zavítala do naší školy
vzácná návštěva - cestovatel, koreanista, sportovec a spisovatel Jaroslav
Pavlíček, který se celý život snaží
o harmonické soužití s přírodou.
V roce 1980 se zúčastnil expedice na
Mount Everest, dvakrát přešel Aljašku
a Grónsko. Na svých expedicích
nepoužívá techniku a vystačí pouze
se základním vybavením.
V roce 1987 odjel poprvé do Antarktidy na Ostrov Nelson, kde společně
s Janem Pávkem založil první
vědeckou základu pro výzkum
a
ochranu
životního
prostředí
na Antarktidě. Na tento ostrov není
možné cestovat jako turista, pobyt má
vždy pracovní charakter. Návštěvníci
tam třeba sbírají naplavený odpad.
V rámci školní besedy s panem Pavlíčkem získaly děti základní povědomí
o přežití v divočině. Cestovatel jim
také ukázal, jak vyrobit improvizovaný vařič z plechovky od limonády.
Vysvětlil, jak reagovat při setkání
s medvědem, či jak se chránit proti
extrémním teplotám.
Mgr. Pavel Bartoš

Každý účastník se zvěčnil na společném obrazu
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Jak se daří holubickým
fotbalistům?
Jedním slovem lze dnes říci: dobře.
Máme za sebou šňůru výher doma
i na hřištích soupeřů a aktuálně
jsme se 36 body na druhém místě
v tabulce. Honem zaklepat – fotbalová štěstěna je vrtkavá, tak abychom
něco nezakřikli... Vedoucí Zbuzany
jsou nám bodově hodně vzdálené
a soupeři za námi nám poněkud
šlapou na paty – bodové rozdíly
ve středu tabulky nejsou nijak
výrazné. Co je hlavní: cílem pro jaro
bylo udržet se v soutěži a jak je vidět,
Holubice bojují a daří se.
V neděli 6. dubna jsme v Jílovém
po pěkné fotbalové partii porazili jejich
B tým 4:1 po poločase 3:1. Dvakrát
se strefil Ivan Štofl, po jednom gólu si
do tabulky střelců připsal Jirka Valtr
a Jan Moravec.
12. dubna jsme hostili Čisovice.
Na podzim jsme u nich podali až
ostudný výkon a obdrželi šest branek.
To tým rozhodně nechtěl zopakovat
a naopak se chtěl svým domácím
příznivcům předvést. Začátek však
Holubice prospaly. Čisovice vedly
po prvním dějství 3:2. Naštěstí po pauze
přišel obrat – dokázali jsme vyrovnat
a ještě k tomu Čisovicím nasázet další
čtyři branky. Diváci viděli opravdu skvělý
zápas. Jiří Valtr vstřelil čtyři holubické branky, další dvě přidal Ivan Štofl
a jeden gól si připsal Pavel Rodr. Utkání
skončilo krásným výsledkem 7:3.
Následující týden nás hostily Štěchovice. V den utkání hrál i třetiligový
A tým Štěchovic a ten naštěstí dostal
přednost, což se na sestavě B týmu
Štěchovic projevilo – k dobru pro nás...
Zvítězili jsme 5:1 a přivezli jsme ze
Štěchovic další 3 cenné body. Dvakrát
skorovali Jirka Valtr a Pavel Rodr, jeden
gól přidal Jan Hovězák.
V sobotu 26. dubna jsme měli doma
okresní derby. Přivítali jsme u nás
Libčice. Utkání sledovalo přes 290
diváků a Holubicím se podařilo získat
další skalp soupeře výsledkem 7:2.
Tým Jiřího Šarlingera podal opravdu
kvalitní výkon a předvedl se skvělou
efektivitou. Skórovali Jirka Valtr, Pavel
Rodr, František Čížek, 2x Ivan Štofl
a 2x Jan Moravec.
Těsně před uzávěrkou Našich novin –
v sobotu 3.5. jsme hráli v Úhonicích
a i tam se nám ke všeobecné radosti
podařilo prodloužit naši vítěznou sérii.
Vyhráli jsme 4:1 po poločase 2:0.
Dva góly si připsal Jirka Valtr, jeden Jan

Kulturní dění v obci
Vlček a jeden si dal soupeř sám...
Nezbývá než držet pěsti našim
chlapcům, aby se jich štěstěna držela
i v dalších utkáních. Srdečně vás na ně
zveme. Která to budou?
10. 5. od 17.00 Holubice – Zbuzany
17. 5. od 17.00 Choteč - Holubice

24. 5. od 17.00
31. 5. od 17.00
8. 6. od 17.00
		
14. 6. od 17.00
		

Holubice – Dobrovíz
Měchenice – Holubice
Horoměřice – Holubice
(pozor – neděle)
Holubice – Hostivice
poslední utkání sezóny
Jakub Dvořák, HM

Kulturní dění v obci
Festival Of Europe Návštěva Francie
Vážení rodiče, milé děti, přátelé
francouzského kroužku,
rádi
bychom
Vás
informovali o plánované návštěvě Francie
ve dnech 16.-19. 5. 2014, která se
uskuteční při příležitosti konání třetího
ročníku Festivalu of Europe v areálu
volného času Bois – le - Roi (cca 58
km od Paříže).
Cílem tohoto setkání je zazpívat si
společně s dětmi z partnerské školy
ve francouzském Fromontu ve vystoupení, které s dětmi z francouzského
kroužku připravujeme a na které se
zároveň připravují děti z Fromontu.
Na pódiu by měla zaznít píseň z cyklu
„Petit suite de Dogora“ od Etienna
Perruchona, La vidjame. Píseň byla
vybrána paní učitelkou Marií Rössler
záměrně proto, že text skladby je
smyšlený a má vyjádřit schopnost
hudby překlenout jazykovou bariéru.
(Info o autorovi zde: http://www.
etienne-perruchon.com).
Záznam písně z filmu Dogora –
Otevřeme oči (http://www.youtube.
com/watch?v=R_H9NpKsH6E).
Doprava do Francie bude hrazena
z prostředků Evropské komise,
která Festival zastřešuje. Ubytování
a stravování dětí je zajištěno zdarma
ve francouzských rodinách.
Program návštěvy:
16. 5. - odjezd do Francie v ranních
hodinách smluvním mikrobusem,
večer ubytování ve francouzských
rodinách
17. 5. - odjezd do Bois-le-Roi, nácvik
vystoupení, odpoledne vystoupení
18. 5. - vystoupení
19. 5. - návštěva Paříže (Eiffelova
věž, prohlídka Paříže), návrat do ČR
ve večerních hodinách.
Více informací o festivalu naleznete
na www.festivalofeurope.org.
Věříme, že si děti pobyt ve Francii
užijí a odnesou si příjemné
vzpomínky a bohaté zkušenosti
z vystoupení. Držte nám palce.
Petra Sýkorová
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Spolek pro česko-francouzskou spolupráci Holubic, Kozince a Turska
zve všechny na:
BLEŠÍ TRHY V HOLUBICÍCH
14. 6. 2014 od 9.00 do 13.00
u Obecního úřadu Holubice.
Přijďte prodat to, co Vám doma
zbytečně zabírá místo ve skříni či
na půdě a jinému by se mohlo hodit.
Stačí si dovézt stoleček či deku a vaše
poklady na prodej. Můžete prodávat
skutečně cokoliv. Při nepřízni počasí
je možný přesun do prostor Obecního
úřadu. Na místě bude možno zakoupit
občerstvení.
Zájemci, kteří byste se bleších
trhů rádi účastnili jako prodejci,
volejte pro registraci paní Bittnerové
na tel: 774 288 698 nebo
e-mail: FrantiCzech@email.cz.

KOMENTOVANOU VYCHÁZKU
V TURSKU
v neděli 18. 5. 2014, sraz v 10.00
u Obecního úřadu Tursko.
Prohlédneme si barokní Tursko, kostel
Svatého Martina a mohylu Krliš.
Pro zúčastněné bude připraveno malé
občerstvení.
Vstupné 30,- Kč,
děti zdarma.
kontakt za FrantiCzech:
Jitka Kufnerová – kux@centrum.cz
http://franticzech.unas.cz
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Kronika vypráví

Ohlédněme se zpět časem, co je psáno v naší kronice o vzniku zdejších obcí…
Kolem roku 1000
Turské pole
„Sledujeme-li památky zašlých dob, shledáme, jak rušný život zde proudí již po celá tisíciletí bez delšího
přerušení, jaké dopravní spoje zde procházeli. Ze starověku obchodní cesta Římanů byla ještě ve středověku rozmnožena spojovacími cestami mezi památnými místy Levým hradcem a Budčí vede směr Kozinec
Kozákova zahrada další cesta dle historie zvaná kurýrní spojující Bílou horu s Velvary vedla přes Noutonice,
Holubice, Otvovice, kolem školy atd. V blízkosti ještě cesta zvaná Buštěhradská přes Okoř, Svrkyni, Tursko,
Dolany, Chvatěruby spojovalo přímo hradiště, neméně významnou byla cesta spojující Prahu, Slaný, po které
dle historie se ubírala již vojska Lounského knížete z doby bitvy na Turském poli proti knížeti pražskému.
Pověstná bitva na Turském poli, která jest dosud neobjasněná opírající se jen o kroniku a místní mohylu
a před 125-130 roky stojící dub, který v poli stranou severozápadního rohu Chejnovského lesa měl značit
hrob pražského vojevůdce. Nejstarší zápisy nám ale uvádí jméno obce zde stávající Černuc dle barvy ornice,
název Tursko jest název mladší z doby pozdější. Turské pole, v době pohanské Tůrovo pole, vzalo svůj název
označující nad přirozené božské síly přisuzované zde se vyskytujícímu bahennímu plynu, který ještě v uplynulém století byl zde viděn za vlhkých let vyskytoval se ale v rozloze pozemku v Kozinských jezírkách v Turských
struhách pod horou a pístech. Kde již byly také hledány i stopy po hrobu Lounského knížete ale marně.
Pustá ves Kozinec
Dle záznamu stávala zde ještě jedna obec, o které píše kniha smíchovsko-zbraslavská, jakýsi Újezd, král
Zikmund jej prodal jako pustou ves v Rusavkách, jeden díl Peštíku z Kunvaldu a druhou část Jindřichu
z Kozince, Peštík ale svoji část rozprodal dílem do Holubic, Otvovic a Újezda Trněného, část patřící ke Kozinci
nalézá se ještě ve vlastnictví kozineckých obyvatel v místech, kde přechází svah do náhorní roviny. S panem
Poláčkem z Kozince při orbě se propadl kůň, neprošetřením neznámo zdali do chodby neb sklepa bývalého
sídliště. Katastr této obce veden dle prodané části směrem jihozápadním ve starých mapách jsou zaneseny
ještě cesty přes háj pod Klouček a do Holubic v majetku obce Kozinec. Dle katastrální rozlohy této opuštěné
obce, která dosahovala dvou dopravních cest v místech více jak 20 km od Prahy, kde prudký spád vyžadoval potažní výpomoc i jiné zabezpečení, dalo vznik jakési pověsti a rytíři Šárováku odvozujícím své jméno od
zaměstnání na dvou Újezdech, který ale své jméno byl v historii nucen z důvodu církevního pronásledování
změnit na jméno Šára. Do této doby spadá také zánik dřevěného hradu v Rusavkách. V dějinách jest znám
jako hejtman vojsk husitských Vlček z Minic. Není známo, zdali se nejedná o Minice u Rakovníka neb Vlčka
Šárováka, dle pověsti v této knize na straně 13-16 potomci Šáry v Holubicích vymřeli počátkem tohoto

Kronika vypráví
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století. Dle dějin Karel Čtvrtý zabezpečil dopravu, dal vyznačit cesty patery, cizozemští kupci své zboží
do země směli dovážeti z povinnosti ku prodeji projíždějícími městy.
Vznik obce Holubic
Nevyhovující podmínky pro polní hospodářství při hradišti jak pro svoz úrody, tak pro vodní obtíže
při jeho rozšiřování přinutil prve obyvatele ku založení hospodářství do míst náhorní roviny k přístupu vodního
pramenu po rovině. Již v dobách temného středověku vyrůstalo zde sídliště z budované přímo na historickém
valu, který po celá staletí již dříve sloužil pro společnou obranu. Zalidňováním stále ubývaly lesy, ubývalo
zvěře. Zde v prvém tisíciletí našeho letopočtu půda na jih velmi vlhká a těžká, nehodící se pro obdělávání byla
ponechána ladem a lesy na západ byly rušeny. Tím zde ale vzniklo otevřené západním větrům prostranství,
které mělo vliv na další výstavbu hospodářství v postupném krytí až na skalku při dnešním č.p. 9. Ještě roku
1866, kdy byla obec obsazena pruským vojskem, prováděli jejich důstojníci zde opravené šetření jejich map,
ve kterých měli jen jedinou cestu obcí průhonem a ke hřbitovu vedoucí. Po celá staletí trval rozklad původního majetku rodin, při dalším zalidňování útlakem feudálů byl další lid nucen svá sídliště budovat na půdě
neplodné, špatně přístupné. Když v roce 1286 byl stavěn dvůr pro jeho obhospodařování, byl sem usazován
nový lid, který byl od starousedlíků oddělován, spadal pod jinou vrchnost, tak jako jeho polnosti byly až za
pozemky dvorskými, také jeho stavení se oddělovala uličkou, která probíhala mezi č.p. 663.4 a 24-25.
K těmto číslům 25 a 26 vedla v dobách knížecího hospodaření v době roboty ještě dvorská všední vrata.
Teprve od roku 1921 po zesílení dělnického vlivu na státní záležitosti následkem Ruské revoluce za celoevropské otřásající se kapitalistické soustavy bylo umožněno také zde rozšiřování obce do oblasti náhorní roviny.“
Zpracovala AJ
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Čarodějnice 2014

Čarodějnický rej na Kozinci
Klobouk s pavouky na hlavě, obličej
samou pavučinu, tělo skryté v černočerném hábitu se záplatami, krysu
na rameni, koště v podpaží…to věstilo
jediné, slet čarodějnic na Filipojakubskou noc.
Úderem páté se koncentrace tajemných
sil soustředila na Kozí vršek, kde
probíhaly magické soutěže (lovení očí,
slalom o řidičské průkazy, hádanky
u čarodějky Marcelky), esoterická
diskotéka a přehlídka nejnovější „čaro“
módy. Vrcholem reje bylo zapálení obří
vatry, kterou nepřežila jedna čarodějnická kolegyně, naštěstí jen ta hadrová :o).

Drsná dvojka
Poslední chvilky hadrové čarodějnice

Následovalo vyhlášení tří nejhezčích
čarodějnic, které obdržely jako odměnu
tematický dort. Poté byla zapálena
ještě obří hromada chrastí, kdyby byla
s nadcházejícím večerem čarodějnickým mini učnicím snad zima…
Účast byla rekordní, počasí nádherné
dle objednávky :o). Na příští slet byl
zadán domácí úkol pro rodiče – přijít
v masce čarodějnice či čaroděje ;o).
Velké, malé, tlusté, tenké čarodějky,
také čarodějové, děkují SDH Kozinec
(i
pomocníkům
na
stanovištích)
za čarokrásný program, vyrobené dárky,
domácí pečení a jiné občerstvení.
AJ

Mírumilovné trio

Čarodějky - učednice

Zkušené čarodějky zaučovaly
mladší

Babinec 2014
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... pokračování ze strany 1

KOČKY vystřídaly skvělé kreace
v rytmu aerobicu pod trenérským
dohledem Lenky Tydlitátové. Předvedla
se malá roztomilá sportovkyně, dvojice
slečen s mašlí, juniorka se svým sólem,
či dospělá parta dam – vše v krásných
kostýmech a s maximálním nasazením.
Když večer postoupil, objevil se v sále
zmatený policista, asi hledal pachatelku nějakého trestného činu, žádnou
takovou nenašel, z velkého nasazení
mu bylo horko, tak si trochu odložil, když
se ochladil, posbíral své svršky (nebo i
spodky!? :o)) a šel tam, odkud přišel :o).
Obyvatelky obce děkují OÚ za famózní
večer.
AJ
Dospělácký aerobic s Lenkou
Od ženy k nerozeznání

Dámy to umí rozbalit
Madagaskar s Hankou
Zvířátka před vystoupením
Taneční kreace zdejších dívek a žen

Juniorky Lenky Tydlitátové

Letošní sladká výhra

Michaela Masopustová

Realitní makléř Master
Tel: 725 293 495
Email: michaela.masopustova@century21.cz

Pomohla jsem řadě Vašich sousedů v Holubicích
prodat či koupit nemovitost. Ráda pomohu i Vám.
Neváhejte mne kdykoliv kontaktovat a domluvit
si konzultaci. Zachovejte si úsměv na tváři
a starosti přenechejte mně.

Prodám i Vaši nemovitost !!!

* Nehledejte nás v obci Úholičky, ale na státní
silnici, mezi obcemi Tursko a Velké Přílepy.

Prodejní výstava
v novém
zahradnictví

Sobota
17. 5. 2014
9 až 13 hod.

Představíme Vám široký sortiment okrasných rostlin z vlastní
produkce a novinky dovezené z Rakouska, Německa a Maďarska.
Pozveme Vás na naše farmářské trhy a tombolu. Vaše děti si mezitím
mohou užít skákací hrad nebo jízdu na ponících. Těšíme se na Vás!
směr Lichoceves

Velké Přílepy

směr Kozinec, Holubice

směr Statenice
směr Roztoky

Zahradnictví a kompostárna
JENA, Úholičky*

směr Kralupy

Tursko

tel.: 233 081 333 / www.jena.cz
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