Čarodějnice na Kozinci

Více na straně 7...
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Krátké zpravodajství
Veřejné zasedání

Další veřejné zasedání zastupitelů obce bude v
úterý 25. května 2010 od 18 hodin v budově
obecního úřadu.

Blahopřejeme jubilantům...
V dubnu oslavili narozeniny:
Josef Skála 60 let
Jiřina Slabá 83 let
Albert Čukan 75 let

Dovolená v knihovně

Každý z nás potřebuje čas od času odpočinek a
nejinak je to i s obsluhou knihovny. Dovoluji si
Vám tímto oznámit, že Obecní knihovna
Holubice bude v pondělí 31. května a čtvrtek 3.
června 2010 uzavřena z důvodu dovolené.
Otevřeno bude opět v pondělí 7. června. Děkuji
za pochopení a těším se na vaši návštěvu. Věra Praktický lékař, všeobecné lékařství
Bittnerová-knihovnice
Velké Přílepy, Roztoky
MUDr. Vlasta Hlavová - praktický lékař pro dospělé
Poplatky za psy
Klára Zápalová - všeobecná sestra
Na základě obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Registrace nových pacientů možná!!!
jste povinni uhradit do 31. 5. poplatky za psy. Velké Přílepy 2209 305 67
Roztoky - Žalov 2209 12224
Poplatek činí 100 Kč za druhého a každého
Pondělí 8.00 - 12.00
dalšího psa 150 Kč. Uhradit poplatky můžete
Úterý 8.00 - 12.00
buď v hotovosti na obecním úřadě nebo
Středa 7.00 - 9.00
13.00 - 16.00 dále dle objednání
bankovním převodem na č. ú.: 9924111/0100 Čtvrtek 8.00 - 12.00
VS: číslo popisné, do zprávy pro příjemce:
Pátek 8.00 - 9.00
10.00 - 12.00
Poplatky za psy.
Ordinace v ul. Nová 767 Husova 1156
Velké Přílepy
Roztoky - Žalov
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Zkušební jízda kloubovým autobusem
Eva Ježková

dnů, vyvolali jsme místní šetření,
V jednotlivých letech jsme
Přeplněné autobusy
kde byly přezkoumány stavy
cestujících na lince 316 zaplatili:
silnic a autobusových zastávek k
snad trápí každého, kdo
možnému nasazení kloubových
2005
252 000 Kč
se každodenně
autobusů na lince 316. Po
2006
289 000 Kč
dopravuje ať už za prací
přezkoumání byly zjištěny
nebo do školy směr
nemalé nedostatky, které je
2007
548 000 Kč
Praha a naopak. V době,
nutné vyřešit k možnému
2008
603 000 Kč
kde se v našich obcích
nasazení kloubových autobusů
zpracovali a schvalovali
2009
763 000 Kč
(popř. i okamžitý zásah do
územní plány s tak
dopravního značení). Největší
2010
770 000 Kč
rozsáhlým rozvojem a
nedostatky byly zaznamenány u
masivní výstavbou, nikdo
délek nástupních hran, které
z minulých zastupitelstev si neuvědomoval, jaké
jsou příliš krátké, což tento problém byl zaznamenán u
následky a problémy to s nárůstem nových
každé obce. Podobný stručný přehled veškerých
přibývajících obyvatel v současné době vyvolá. Během nedostatků u jednotlivých obcí najdete na stránkách naší
posledních pěti let jsme spoje navýšili několikrát,
obce. Po odstranění těchto nedostatků se snad dočkáme
podle potřeby. Jenom pro informaci předkládám
zavedení kloubových autobusů s výhledem do dvou let.
rekapitulaci finančních prostředků, které byly
uvolněny z
obecního rozpočtu
na zajištění
autobusové dopravy
z naší obce. Z čísel
je zřejmé o kolik
násobků se spoje
průběžně navyšují.
Abychom do
budoucna zabránili
trvajícím kapacitním
problémům,
zejména v
přepravních
špičkách pracovních

Stavební aktuality v naší obci
Josef Kuchař

V období od dubnových Našich novin obce Holubice –
Kozinec došlo ve stavební oblasti v mé péči k několika
novinkám: Jak podrobně informujeme v samostatném
článku, přerušili jsme provoz základní školy, vystěhovali
interiéry a předali ji k celkové opravě dodavateli AVERS
s.r.o.
Byl ukončen zkušební provoz čistírny odpadních vod a
Vodoprávním úřadem Černošice byl vydán kolaudační
souhlas k jejímu provozu. Zároveň byl schválen provozní
řád této ČOV. Vodoprávním úřadem bylo vydáno
rozhodnutí o povolení vypouštění odpadních vod do vod
povrchových. Původní stará ČOV je zakonzervovaná a
bude provedena její modernizace a intenzifikace, aby po
dosažení čistící kapacity nové ČOV na počet
ekvivalentních obyvatel byla opět uvedena do provozu.
Na základě podnětů občanů je připravováno vyčištění
toku a rybníčků v údolí Rusavky od usazeného bahna a
kalů. Dále bude průběžně zajišťováno orientační měření
kvality vypouštěných předčištěných vod do povrchových
vod, aby po celou dobu provozu byly dodrženy hodnoty
podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a
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hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a
odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o
citlivých oblastech. Výsledky kompletních i orientačních
rozborů jsou k dispozici a nahlédnutí u Ing. Kuchaře na
obecním úřadě Holubice.
Proběhlo kolaudační řízení k novým rozvodům vodovodu
v ulici nad hřbitovem, u přečerpávací stanice a v ulici k
Trněnému Újezdu. V současnosti jsou odstraňovány vady
a nedodělky ze závěrečné kontrolní prohlídky.
Byly zahájeny opravy propadů komunikací Na Čapáku I a
II., související se špatně zhutněnou kanalizací.
Je připravována rekonstrukce obratiště autobusů PID u
budovy obecního úřadu. Na nezbytný čas bude proto i
upraveno umístění výstupní a nástupní stanice autobusů,
a to od 4. 5. 2010.
V běžné stavební poradenské činnosti pomáháme
jednotlivým stavebníkům s přípravou staveb rodinných
domů, plotů, pergol, přístřešků, garáží a bazénů pro
podání žádosti o stavební povolení nebo i územní souhlas
u Stavebního úřadu Velké Přílepy.

Pátý ročník dámské jízdy: BABINEC se opět vydařil
Eva Ježková

V jedné chvíli jsem si připadala jako světová celebrita.
Bylo to způsobeno tím, že jsem si úvodem popovídala
se známou populární zpěvačkou Evou Hurichovou, poté
jsem si mohla vyzkoušet a předvést překrásné modely
známé návrhářky Kateřiny Kočkové a nakonec jsem
skončila ve spárech šikovných ručiček kosmetiček
amerických líčidel Mary Kay a nebyla jsem to jenom já,
kdo si tak připadal, ale dalších 80 žen a dívek z naší
obce, které se Babince zúčastnily. Dámy si evidentně
užívaly. Skvělou atmosféru nám zpříjemnil písničkami
na přání sympatický DJ. Už teď se těšíme na 6. ročník
Babince a pokud dámy přijdete s novými nápady, jak
dámskou jízdu vylepšit, ráda to přivítám.

Kalendárium
KVĚTEN
1.5.
Svátek práce – 1. máj
2.5.
Mezinárodní den ptačího zpěvu
3.5.
Světový den astmatu a alergie
3.5.
Světový den svobody tisku
3.5.
Den Slunce
4.5.
Den hasičů v ČR
5.5.
Květnové povstání českého lidu
5.5.
Mezinárodní den porodních asistentek
5.5.
Den boje za rovná práva handicapovaných
5.5.
Den Evropy
8.5.
Mezinárodní den Červeného Kříže
8.5.
Den osvobození ČR – Státní svátek ČR
9.5.
Den Evropy
12.5. Mezinárodní den ošetřovatelek
12.5. Mezinárodní den podpory nemocných s
chronickým únavovým
syndromem
12. – 14.5.
Ledoví muži – Pankrác, Servác, Bonifác
13.5. Světový den koktejlů
15.5. Mezinárodní den rodiny
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15.5. Světový den proti mozkové mrtvici
17.5. Světový den telekomunikací
18.5. Mezinárodní den muzeí
20.5. Mezinárodní den celiakie
21.5. Světový den kulturního rozvoje
24.5. Evropský den národních parků
25.5. Mezinárodní den solidarity s lidmi z
nesamosprávných území
25.5. Den Afriky
25.5. Mezinárodní den pohřešovaných dětí
29.5. Mezinárodní den ochránců míru
31.5. Světový den bez tabáku
31.5. Den jáchymovských politických vězňů
31.5. Den otvírání studánek
-

2. neděle v měsíci – Den matek
2. středa v měsíci – Květinový den
3. neděle v měsíci – Den památky obětí AIDS
4. pondělí v měsíci – Mezinárodní den mléka
Poslední neděle v měsíci – Den koní v ČR

Nebuďme lhostejní k přírodě v našem okolí ….
Eva Ježková

Bohužel se v naší obci najde ještě několik
spoluobčanů, kteří se nenaučili likvidovat odpad
do nádob tomu určených. Důkazem je okolí
hřbitova (viz.foto). Aby se tyto černé skládky
netvořily, obec ve spolupráci se společností
Regios uzavřela dohodu o zajištění svozu
Bioodpadu. Jediné, co tomu předchází, je dostavit
se do kanceláře OÚ, zapůjčit si nádobu na
bioodpad o objemu 240 l nebo 120 l a uhradit
poplatek za svoz v období od dubna do listopadu
a to každé sudé úterý. Poplatek činí měsíčně 147
Kč/240 l nádoba a 116 Kč/120 l nádoba. Pro
tentokrát pracovníci OÚ zlikvidovali skládku na
úkor obecního rozpočtu, ale pokud do budoucna
bude přistižen viník zakládající skládku, veškeré
vyčíslené celkové náklady za likvidaci, uhradí ze
své kapsy.

Kavárnička dříve narozených
Eva Šárová, Věra Bittnerová

Setkání se zajímavou osobností

Ve čtvrtek 29. dubna byla hostem další Kavárničky
dříve narozených paní Zdena Ortová, knihovnice z
Velvar, ale dnes již respektovaná autorka knih a
aforismů. Paní Ortová nám velmi zábavnou formou
vyprávěla o svém působení v časopise Dikobraz,
přidala veselé historky o známých osobnostech, se
kterými se setkala při křestech svých knih a seznámila
nás, kde bere inspiraci pro své knížky, a jak vlastně
aforismy vymýšlí. Povídání bylo velmi zajímavé a
všichni jsme se pobavili. Na závěr jsme si mohli
zakoupit některé z jejich knížek a nechat si je
autorkou podepsat s věnováním. Přesto, že venku bylo
vskutku nádherné počasí, sešli jsme se v hojném
počtu a pěkně jsme si popovídali při občerstvení, které
připravily paní Hájková, Vejražková a Líznerová.

Zájezd do Průhonic

V květnu 22. 5. nás čeká autobusový zájezd do
dendrologické zahrady v Průhonicích, kde v té době
pokvetou proslulé rododendrony. Nenechte si ujít tuto
jedinečnou příležitost, pokochat se nádherou
kvetoucích keřů a pojeďte s námi. Odjezd autobusu je
stanoven na 8.30 hod. od obecního úřadu Holubice.
Zájezdu se mohou zúčastnit jak holubičtí senioři, tak
jejich rodinní příslušníci i zájemci z řad obyvatel. Cena
zájezdu je 150,- Kč. Přihlásit se můžete na
sekretariátě obecního úřadu u sl. Nadi Málkové nebo v
knihovně u paní Věry Bittnerové. Zájezd se může
uskutečnit jen v případě, že autobus bude zaplněn.
Informujte se proto do pátku 21. května zda se zájezd
koná na tel. 315 786 070, nebo 728 553 385, 775 284
285

Pozvání na další kavárničku

Květnová Kavárnička se uskuteční 27. května od 15
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hodin a bude věnována převážně volné zábavě s krátkým
povídáním paní Ing. Marie Koukalové, která má velký podíl
na pořádání počítačových kurzů v naší obci. Ne, nebojte
se, nebude přednášet o počítačích, pozvali jsme si ji
tentokrát jako velmi zajímavého a milého hosta. Uvidíte
sami. Díky ní si totiž dnes můžeme třeba v pořadech
Kavárničky promítat přes počítač obrázky i různé
zajímavosti, což také učiníme při promítání obrázků z
archivu kavárničky.
Těšíme se na setkání s vámi, přijďte mezi své vrstevníky.

Hasiči návštívili SDH Středokluky
Kácení stromu

Dobrovolní hasiči z Kozince pokáceli nebezpečný
strom na dvoře jednoho rodinného domu v
Holubicích. Od majitelů se dočkali menšího
sponzorského daru pro celou jednotku.

Sponzorské dary od občanů

Poděkování panu Jiřímu Hrubešovi za věcný dar.
Dále Dušanu Janekovi staršímu za vybavení do
hasičské klubovny a hasičské hadice.

Návštěva u sousedů

V rámci přípravy dětského hasičského klubu
navštivili dětský klub v SDH Středokluky, kde mají
v klubu dvaadvacet dětí ve věku od šesti do
čtrnácti let. Kozinečtí hasiči by chtěli zahájit provoz
hasičů - dětí od září letošního roku.

Závody ve Středoklukách

Hasiči se zúčastní 15. května okresní
soutěže v požárním sportu ve
Středoklukách.
www.sdhkozinec.net

Hasiči oslaví 110 let od založení jejich spolku

Na konci května, ve dnech 29. - 30.
pořádají hasiči u příležitosti Dětského dne
oslavy 110. výročí založení SDH. Jedná se o
široce pojatou veřejnou akce s
charitativními prvky. Po celé dva dny jsou
připraveny nejrůznější akce nejen pro děti,
například lanová dráha, slaňování z vysuté
plošiny, policie předvede zadržení pachatele
psem a akci zásahové jednotky. Na každé
dítě bude čekat malý dárek. Pro
návštěvníky je zajištěno občerstvení,
hudební zábava. Mezi účastníky se objeví
sportovci z Dukly Praha a další VIP hosté.
Veterán club Kralupy předvede historická
vojenská vozidla. Pro děti bude připravena
trampolína, prolézačky, vojenský stan a jiné
atrakce. Profesionální hasiči předvedou
vyproštění z havarovaného vozidla.
V rámci celého programu bude předání
daru Haimově dětské léčebně, což je dar
dětem, které vyhrály boj s rakovinou.
V neděli je v 9.00 ráno sraz před rotundou
v Holubicích, odkud půjde průvod s
historickými stříkačkami na Kozinec.
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Hasič zachránce

Miroslav Sedlář

Reaguji tímto na články zveřejňované v NN o činnosti
NAŠICH Dobrovolných hasičů sídlících na Kozinci, ze
kterých se dozvídáme nejen o jejich úspěšných
zásazích při požárech doma i v okolí, ale i o jejich
dokonalém technickém vybavení -dýchacích
přístrojích, nehořlavých oblecích, čerpadlech vody ze
sklepů i studní, motorových pilách, drobných osobních
pomůckách a hlavně dokonalých hasicích strojích,
vodních i chemických, s ohromným výkonem a
dosahem schopných nejen dovést si značné množství
vody a bleskově zasahovat při záchraně majetku
občanů, při požárů, autohavárii, utonutí, přírodní
katastrofě, záplavě sklepů a studní atd. Jsou schopni
dá se říci nasadit i život jde-li o záchranu života svých
– našich spoluobčanů. Jediné, co kozineckým hasičům
se snad - zatím - nepodařilo z pohledu občana
zorganizovat, je zdravotnická služba (samaritánská),
která odpradávna byla součástí právě hasičských
sborů zejména žen zde činných. Uvědomme si, jak je
nutný co nejrychleji pomocný zásah při havárii auta či
jiném úrazu, umělé dýchání při tonutí, často pouhé
uvolnění dýchacích cest stačí k přežití. Dobře víme, že
bez přístupu kyslíku mozek člověka odumírá po
několika málo minutách. Spoléhat na sanitu v dnešním
provozu ve městě i na cestách? Žádná dětská akce
zejména ve vzdálených lokalitách by se neměla konat

Čarodějnice na Kozinci
Barbora Benešová

Čarodějnici v Holubicích pálili dobrovolní hasiči. Pro
návštěvníky, kterých se sešlo něco kolem dvou stovek,
bylo připraveno pohoštění: buřty a dokonce se peklo i
prase, vše bylo hrazeno jen dobrovolnými příspěvky
strávníků. Pro děti byla připravena malinká hranice,
kde si rovnou mohly buřtíky opékat. Po zapálení velké
hranice museli hasiči kropit okolní trávu, aby
neshořela celá louka.
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bez odborného zdravotnického dozoru schopného okamžitě
pomoci. Nebo snad čekáme až.....?
Slovo HASIČ je krátké, ale velikého významu, je nutno je
vyslovovat s úctou a ne s opovržením, jak se často stává.
Hasiči jsou lidé znající dobře význam svého poslání. Je
nutné si uvědomit, že dnešní hasič není figurka cvičící s
žebříky či sekerkami na hřištích či dvorech statků, ale
člověk v době největší nouze nejpotřebnější, je to
dobrovolné společenské poslání, za které od nás občanů
dostává jen to jediné - děkujeme.

Zpravodajství ze školních lavic ...
Mgr. Vít Šolle

Od pondělí 12.4.2010 se všichni žáci dočasně
a provizorně učí v Tursku. Školní budovu v
Holubicích jsme do konce srpna tohoto roku
předali stavební firmě k celkové rekonstrukci
a modernizaci. Jak vypadalo stěhování
můžete vidět na přiložených fotografiích. A
také naše poslední vyučování a oběd ve
„staré“ škole.

Preventan Cup
Jana Martínková

ukázal jako skutečná posila týmu. V soutěži jsme se umístili
Každoročně brzy zjara začínají sportovní soutěže. Do až na čtvrtém místě. Ale až tak smutní jsme z toho nebyli. I
takový výsledek má svá pozitiva. Jednak nám ukázal, v čem
okresních kol se přihlásila i naše škola. První
se zlepšit, poznali jsme nová místa, a tak trochu jsme se
sportovní klání proběhlo ve čtvrtek 8. dubna ve
Štěchovicích, a to Preventan Cup ve vybíjené pro žáky „ulili“ z vyučování. Neméně důležitá je i radost ze soutěžení
a pocit sounáležitosti celého kolektivu. Pocit, který nám
3. až 5. ročníků.
Čekala nás náročná utkání s družstvy velkých škol, a ukáže, jak je každý jednotlivec pro kolektiv důležitý. Navíc
tak proti nám hrála opravdu silná mužstva „páťáků“. překrásné počasí a cesta údolím Vltavy, kterou někteří z nás
Naše škola sestavila družstvo ze žáků 3.-5. ročníku a znají pouze z výuky vlastivědy, to vše nám připravilo
příjemný den.
na pomoc jsme si vzali i druháčka Adama, který se

Divadelní představení v Praze
Zlata Jungová

13.dubna jsme navštívili s dětmi divadelní představení
"Kdyby prase mělo křídla " v Divadle v Dlouhé.
Tentokrát jsme zvolili klidnější cestu po Praze, a to
tramvají .Vzhledem k tomu, že jsme si dali větší
časovou rezervu, mohly se děti před představením
pohodlně nasvačit na lavičkách v Dlouhé ulici. K
svačině nám svítilo sluníčko a bylo nám příjemně.
Samotné představení jsme si doslova užili. Autor
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písniček Petr Skoumal spolu se svým souborem přiblížil svůj
repertoár dětem zábavnou formou.Některé jeho písničky již
děti slyšely, a tak například písničku "Když jde malý bobr
spát " zpívaly zcela spontánně s autorem.Celý soubor se
choval k malým divákum velice vstřícně, a tak sto minut
zábavy uteklo jako voda. Druhý den si děti melodie ještě
notovaly, a tak jsme se rozhodli, že si CD s písničkami
pořídíme do školy a některé se naučíme pořádně při některé
z dalších hodin hudební výchovy.

Rekonstrukce základní školy je zahájena…
Eva Ježková

Již v září loňského roku jsem vás informovala článkem
v novinách "O získání nového kabátu pro naši ZŠ
Holubice". Obec Holubice získala finanční prostředky z
dotačního titulu ROP ve výši 11.357.000 Kč, ale
pojďme si to napsat pěkně popořádku. Abychom
vůbec mohli začít s rekonstrukcí, bylo zapotřebí školu
vyklidit, přestěhovat nejzákladnější vybavení do školy
v Tursko, aby se děti z naší školy mohly po dobu
rekonstrukce vzdělávat v budově ZŠ Tursko. Následně
vystěhovat a zlikvidovat nepoužité a nepotřebné věci,
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nebyla to vůbec jednoduchá akce. Do stěhování se zapojil
personál školy, rodiče dětí, členové SDH Kozinec a
především pracovníci obecního úřadu. Všem patří hluboká
poklona, protože kdo jen trošku zná prostory budovy ví, o
čem píšu a dá mi za pravdu, že to byl velmi náročný úkol.
Rekonstrukci bude provádět firma AVERS, která byla
vybrána na základě výběrového řízení. Podle rozsahu prací
je předpokládaný termín ukončení projektu v měsíci září až
říjnu tohoto roku.
Plně si uvědomuji, nevyučování dětí na Tursku neprobíhá ve
standartních podmínkách, ale pevně věřím, že to
společnými silami
zvládneme. V
současné době se za
běhu přepracovává
projekt na základě
požadavků hygieny a
památkářů. Tyto
úkoly má na starosti
Ing. Josef Kuchař,
který současně bude
celou rekonstrukci
stavebně dozorovat.
Vážení čtenáři, v
následujících číslech
NAŠICH novin vás
budeme informovat o
průběhu realizace
celého projektu a
budeme se vzájemně
těšit, že se děti po
prázdninách vrátí do
nově zrekonstruované
školy s tím
nejmodernějším
vybavením.

Fotbalové zpravodajství...

Výsledky 1.5. - 2.5. 2010
Dorost 4-0 Č. Újezd

Branky: 3x Prilepski, Mára
Sestava: Hajda - Matuška, Kačírek, Dobšinský, TůmaMiller, Vaigl, Dvořák, Fassman-Prilepski, Gabzdyl
Náhradníci: Mára, Soukup, Veselský, Kastner, Stejskal
Dorost se utkal doma s Červeným Újezdem. Soupeř
nastoupil pouze v počtu 10 hráčů. I přesto zlobil naši
obranu nebezpečnými brejky. O vítězství rozhodl nejlepší
střelec soutěže Kirill Prilepski. V utkání zaznamenal
hattrick. Svoji premierovou branku vstřelil mladý Jan
Mára.

Rudná 4-1 A tým

Branky: Prilepski
Sestava: Karfilát-Mára, Valtr, Volf, Šindelář-Sedlář, Židoň,
Hrabánek, Vosáhlo-Valtr, Prilepski
Náhradníci: Hajda, Dvořák, Levinský

šancí Jiřího Valtra nedokázali vyrovnat. Rudná přidala
ještě jednu branku a vyhrála tak 4:1. Jedinou branku
Holubic vstřelil Kirill Prilepski.

Jeneč 1-15 Žáci

Branky: 5x Fassman, 4x Soukup, 2x Gabzdyl, 2x Tůma,
Půlpan, Tomčiak

Výsledky posledních 2 týdnů.
Dorost 5:0 Roztoky
Branky: 3x Prilepski, Stejskal, Vaigl
Kazín 3-1 Dorost
Branky: Prillepski
Žáci 5-1 Dobříč
Horoměřice 1-4 Žáci
Hostivice B 2-3 A tým
Branky: 2x Valtr Jiří, Židoň

A tým jel do Rudné. Odkud se body přivážejí těžce.
Soupeř však na nás tak vlítl, že už v prvním poločase vedl A tým 1-0 Tuchoměřice B
Branky: Židoň
3:1. Ve druhém poločase už tak aktivní nebyl. Naopak
hráči Holubic začli dávat o sobě vědět, jenže po několika

Další zápas
A - mužstvo

8. 5. - 17:00 Holubice - Roztoky
16. 5. - 17:00 Mníšek B - Holubice
22. 5. - 17:00 Holubice - Dobříč
29. 5. - 17:00 Kazín - Holubice

Dorost

8. 5. - 10:15 Holubice - Černošice
15. 5. - 10:15 Holubice - Tuchoměřice
22. 5. - 10:15 Roztoky - Holubice
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29. 5. - 10:15 Holubice - Kazín

Žáci

9. 5. - 10:00 Holubice - Tuchoměřice
22. 5. - 15:00 Dobříč - Holubice
30. 5. - 10:00 Holubice - Horoměřice

Hledám brigádu v Holubicích a na
Kozinci na úklid domů nebo bytů.
Cena po domluvě.
Lucie Veselá, tel.: 732636726

Redakční rada

Barbora Benešová, Eva Ježková, Naďa Málková, Miroslav Sedlář
Kontakty: www.holubicekozinec.cz, nase-noviny@email.cz, 315 786 086, 775 291 184
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Kaleidoskop z Holubic a Kozince...
Vyprávění 45.
Dnešní vyprávění nás ale zavede do blízkého okolí: Na
zlatý stánek minulosti českého národa Budeč.
Všem čtenářům kaleidoskopu dnes nabízím možnost
dozvědět se kus dávné historie. O místech, která jsou
nám na mapě tak blízká, ale z historického pohledu tak
vzdálená.
Tak vězte: Jedeme-li vlakem bývalé Pražskoduchcovské dráhy z Loun ku Praze, naskytne
se nám před zastávkou Kováry po pravé straně na
zalesněném vrchu částečně zakrytý
kostelíček, který vévodí celému širokému okolí.
To je ta stará - slavná a památná Budeč, více známá
pověstmi než dějinami.
Podle pověsti bylo založeno Krokem, knížetem v
2.pol.7. nebo počátkem 8. století.
Zádumčivě hledí posvátná Budeč do požehnaného
kraje, průmyslem a žeznou drahou obdařeného, i
toužebně hledícího k východu, kde mladší a šťastnější
bratr její, královský hrad pražský, jasným leskem svým
září nad městem stověžatým. Dávno zanikl tajemný
život na Budči, veškerá vláda tohoto kouzelného sídla
prvních vévodů českých, zanikla i ona tajuplná síně, v
níž se učívaly věhlasné dcery Krokovy a synové knížat
posvátným tradicím národním i církevním naukám,
jimiž jim bohové dávali možnost poznat pravdu.
Zmizely slávou ozářené postavy svatých ochránců
národa Českého Ludmily a Václava.Vše
zmizelo jako sen a zůstalo jen to, co církvi a
zbožným vévodou Spytihněvem na skalnaté
mohyle bylo založeno, a co přečkalo bouře i
věky. Jen ctihodný starobylý kostelíček tu
zbyl jako stařičký němý svědek bývalé slávy
tohoto každému Čechu posvátného místa.
Známý kronikář Hájek ve své kronice české
vypravuje: ,,Lid ten český veliku chuť
majíce ku svému pánu Krokovi a vidíce jeho
velikomocnost, jemu poctivost a
bezpečnost, aby činili. Dne jednoho sešli se
na dvůr Černoušův (Černuc) a odtud do
Ctinovsi (Ctiněves) společně přišli a pánu
svému mnohé budoucí věci (plány)
prostřednictvím Slavboje syna Lesyslavova
překládali. Předneseno Krokovi bylo
rozhodnutí postaviti bezpečné město i hrad
a přání, aby on, Krok, jako pán jich na
hradě seděl a oni pod ním jak poddaní, aby
v městě obývali a odtud od nich, aby se
žádná škoda ani hanba nestala.
Krok přijal jejich slušný úmysl a dal své
souhlasné slovo. Tu oni hned neprodleně
vyhlédli místo na vysoké hoře, kde budovali
ochranné příkopy a valy (zřetelné dodnes)
stavěli domy jímž Budy říkali, i hrd ze dříví

stavěli. Vybudovaný hrad i město byly nazvány Budeč.
Praví tato zpráva o založení Budeč postrádá historický
doklad, není však důvod, proč bychom pochybovali, že
hrad i osada Budeč již za dávných dob Přemyslovců byly
založeny, neboť již za časů Krokových i Libušiných
bývala prý na Budči i škola v níž bylo vzdělávána Česká
knížata. Byla to škola pohanská. Z návštěvníků této
školy je jmenována též Libuše, která vynikala svou
velikostí ducha a spanilostí srdce, a proto ji později
národ, jako dceru Kroka k vládě povolal. Stejně tak
Vratislav, který panoval od roku 905-921, dal svého
syna Václava nar.r.902 (zemř.933) na přání babičky sv.
Ludmily, studoval nejprve knihy slovanské ve škole
vyšehradské a pak teprve knihy latinské na Budči.
Václav mladý kníže byl poslušným synem svého otce i
vnukem babičky Ludmily. Velmi pilně se učil, ale
nezapomínal na modlitby při mši v kostele sv. Petra na
Budči.
Na památku této slavné školy na hradu Budeč jsou
označovány po naší vlasti četné učitelské školy a ústavy
právě jménem Budeč. Není tedy pochybností, že na
Budči určitě škola byla. Na hradu Budči založil kníže
Spytihněv, syn Bořivojův a strýc sv.Václava r. 895-912
kostel jenž zasvětil ke cti sv. Petra, později i po sv. Pavlu
pak pojmenovaly.
O tom si povíme zase příště
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