MĚSÍČNÍK

OBCE

HOLUBICE – KOZINEC

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

DO SVATÉHO LUKÁŠE, KDO CHCEŠ, RUCE VOLNÉ
MĚJ, PO SVATÉM LUKÁŠI, ZA ŇADRA JE DEJ!

MLHY V ŘÍJNU - SNĚHY V ZIMĚ.
V ŘÍJNU MRÁZ A VĚTRY - LEDEN, ÚNOR TEPLÝ.
JAK DEN SVATÉ VORŠILY ZAČÍNÁ, TAK SE I
ZIMA KONČÍVÁ.
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HOLUBICKÝ LESÍK OVLÁDLY POHÁDKOVÉ
BYTOSTI
Vybojovat si svobodu z pirátského zajetí, vykoupit se
básničkou z pekla a také překonat „rozbouřenou řeku“
na laně musely děti, které se v sobotu 22. září
zúčastnily prvního holubického Pohádkového dne.
Cestou lesem navíc potkávaly spoustu pohádkových
postav, které požadovaly plnění rozličných úkolů. A aby
byla atmosféra pohádkového lesa dokonalá, proháněl
se jím obrovský medvěd. V cíli pak všechny odvážné
děti, které se do pohádkového lesa vypravily, čekalo
hledání pokladu, medaile, různé ceny, ale i ohýnek,
buřtíky a další občerstvení. Jelikož akci přálo i počasí,
všichni byli náramně spokojeni. A to především díky
rodičům a dalším dobrovolníkům, hlavně pak těm, kteří
vydrželi celé horké, slunečné odpoledne v mnohdy v ne
zrovna pohodlných kostýmech (o čemž by mohl své vyprávět například medvěd). Za to jim patří poděkování a obdiv. Poděkování
patří také sponzorům akce, Jaroslavu Hoffmanovi a Petru Proškovi, kteří zajistili ceny pro účastníky i občerstvení.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ

JUBILEUM V MĚSÍCI ZÁŘÍ OSLAVILI:

BLÁHOVÁ MARIE
PROCHÁZKOVÁ ANNA

92 LET
80 LET

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

KULTURNÍ OKÉNKO
6.10.2007 od 14:00
Vítání občánků – na OÚ Holubice
A koho budeme vítat: Jakub Veselý, Berenika Janeková, Julie Hattiová, Barbora Chorváthová,
Adriana Šlejmarová, Sára Ďuricová, Karolína Houdková

20.10.2007 od 13:00 Drakiáda – na fotbalovém hřišti v Holubicích
K podzimu patří pouštění draků, tak proč ne rovnou drakiáda?
Ještě snad ani nestačily vyprchat dojmy z cesty pohádkovým lesem, a již se blíží další akce pro děti i
dospělé – drakiáda. Ta se bude konat v sobotu 20. října a vítáni jsou všichni malí i velcí milovníci pouštění
draků, především pak majitelé nevšedních létajících výtvorů. Pro účastníky je připraveno pohoštění,
v podobě špekáčků a brambor pečených v ohni.Dále pak účastníky čeká soutěž o nejlepšího draka.
Podrobnosti budou včas zveřejněny na letáčcích vyvěšených na obvyklých místech v obou obcích.

INFORMACE
•

! Upozornění !
Od 1.10.2007 se mění interval svozu komunálního odpadu z dvoutýdenního na týdenní !
V říjnu se opět můžete zbavit odpadu.Další možnost zbavit se nebezpečných nebo velkoobjemových odpadů
budou mít občané z Holubic a Kozince
opět v říjnu.
Sběr nebezpečného odpadu bude v sobotu 13.října a to od 11:30-12:00 na Kozinci před hospodou a 13.října od
12:00-12:30 v Holubicích ,před autobusovou zastávkou.
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny 13.-14. října na obvyklých místech a to: Holubice u
rybníka a u autobusové zastávky a na Kozinci u pohostinství.

•

Hydrogeologické průzkumy studen
Hydrogeologiská společnost,jež prováděla průzkum studen v obci Holubice,oznamuje,že začátkem října budou
občané (co si nechali vyhotovit průzkum) dostávat posudky od této společnosti.
Zároveň bude včas oznámen termín další termín násvštěvy na hydrogeologické průzkumy vody.

•

Diakonie Broumov
Obecní úřad Holubice a Diakonie Broumov děkují všem,kteří přispěli oblečením do sbírky.

•

!!! Upozornění !!!
Občanské průkazy,vydané do roku 1998- je nutné vyměnit do konce roku 2007 !!!
Občanské průkazy vydané od roku 1999-2003 je nutné vyměnit do konce roku 2008 !!!
Občanské průkazy vydané od roku 2004 – jsou platné a nemusí se měnit !!!
Občanské průkazy si můžete nechat vyměnit na matrice ve Velkých Přílepech nebo na MěÚ Černošice
Podskalská 19,Praha 2
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INZERCE
•

Zš Tursko přijme na poloviční úvazek vychovatelku do školní družiny
info na tel: 315 786 300 nebo 603 789 156

•

Prodám skříně-hnědý materiál,každá zvlášť,lze různě kombinovat.Celková šíře 240 cm,výška 210 cm
výška skříněk-80 cm,šířka-80 cm,hloubka-40 cm
Nábytek se skládá z 3 skříněk s prosklenými dvířky,1 plná dvířka,1 šatní škříň,1 TV výklenek,1 šuplíky,
1 nízká skříň.Dohoda na tel:315 786 276

•

Pracoviště v Tursku přijme fyzicky zdatného důchodce na částečný pracovní poměr.
info: 724 535 224

•

Vína u Ivči: každou středu vám nabízíme kvalitní burčák.Dále nabízíme široký výběr stáčených i lahvových vín.
Info:732 440 566

MUSÍ PODZIM OPRAVDU „VONĚT“ PO SPÁLENÝCH PLASTECH?
Je to rok od roku stejné. Přijde ochlazení a naše obce se opět zahalí do dýmu z komínů. Je pravda, že neplynofikovaná obec
nenabízí příliš variant k tradičnímu vytápění uhlím, nicméně s trochou ohleduplnosti by šlo stávající stav určitě vylepšit.
Neudržované či přesloužilé kotle a komíny v kombinaci s podřadným uhlím dělají své. A aby toho nebylo málo, najdou se i občané,
kteří s klidem spalují odpadky včetně plastů! A to i přesto, že musí vědět, že z hlediska tepla a ušetřeného paliva (uhlí, dřeva)
nezískají nic, zato velmi významně svým počínáním znečistí ovzduší a vážně poškozují zdraví své i všech v okolí. Vždyť například
při spalování PVC vzniká kyselina chlorovodíková, která silně dráždí horní cesty dýchací, a vinylchlorid, který je rakovinotvorný.
Kouř může obsahovat i karcinogenní dioxiny, plynný chlor či dokonce fosgen, tedy látku, která se používala jako bojový plyn. I
zdánlivě „nevinné“ reklamní letáky (ony hladké barevné papíry) a kartony potištěné syntetickými inkousty často obsahují těžké
kovy, které mohou přivodit vady novorozenců stejně jako ohrožují správnou funkci jater a ledvin. Je pravda, že na množství
škodlivin v kouři, který se naředí v ovzduší, nikdo den ze dne nezemře, tyto jedy se však ukládají v těle každého z nás. S tímto
vědomím tak může vhodit odpadky do kotle snad jen pouze ten největší hlupák. Velmi bezohledný člověk….

MALÉ OBCE JSOU DISKRIMINOVANÉ, STAROSTOVÉ BOJUJÍ ZA ZMĚNU K LEPŠÍMU
O tom, že malé obce nemají peněz nazbyt, ví snad každý, kdo se kdy zajímal, proč to či ono v obci chybí, není opraveno či se
buduje příliš dlouho. Podíl na daních, které jim do rozpočtu posílá stát, je malý a stačí sotva na zajištění nezbytného chodu obce,
nikoliv však již na její rozvoj. Malé obce jsou navíc diskriminovány oproti městům, neboť z peněz určených z daní pro obecní
pokladny dostávají mnohem méně na obyvatele než velká města.
Stát sice rozděluje část vybraných daní mezi obce podle počtu obyvatel, háček je však v tom, že obce jsou podle velikosti
rozděleny do skupin, které mají různě velké koeficienty pro výpočet podílu na onom balíku peněz. S trochou nadsázky tak lze
říci, že vesničan má z pohledu zákona o rozpočtovém určení daní mnohem menší hodnotu než obyvatel velkoměsta. Praha tak
dostává na jednoho občana zhruba šestapůlkrát a například Plzeň čtyřikrát více než obec do 100 obyvatel.
O tom, že města mají mít vyšší podíly na rozdělovaném balíku peněz, nepochybuje snad nikdo. Vždyť například zajišťují služby
nejen pro „své“ obyvatele, ale i pro všechny návštěvníky, tedy i občany menších obcí, kteří tam jezdí za prací, na úřadu, k lékaři,
na nákupy či za zábavou. Problém je v tom, že onen rozdíl je neúměrně vysoký - čtyři největší města, Praha, Brno, Ostrava a
Plzeň, v nichž žije pětina obyvatel země, získávají více než polovinu prostředků všech obcí a měst. Proto letos v červnu zhruba
40 starostů podepsalo Smlouvu obcí a měst proti daňové diskriminaci. V ní se zavázali, že budou usilovat o změnu současného
systému přídělu státních prostředků. Ke smlouvě se připojilo již přes 1500 obcí. Navrhují změnu zákona tak, aby zmírnila
nerovnost mezi obcemi. V případě úspěchu by se jednou mohly vyššího podílu z daní dočkat i Holubice.
Naše obec, která nyní patří do skupiny do 1500 obyvatel a pobírá tak 4,7krát nižší podíl na obyvatele než Praha, si sice díky nové
výstavbě poněkud polepší (ovšem přihlásí-li se noví obyvatelé včas k trvalému pobytu), přesunem do skupiny obcí s 1500 až 5000
obyvateli se však koeficient zvýší o zhruba 1,7 procenta, tedy v porovnání s Prahou na tom budou stále 4,6krát hůře.
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OBEC NABÍZÍ DALŠÍ SLUŽBU – KNIHOVNU A INTERNET
Nová obecní knihovna, která vznikla v zrekonstruované
budově bývalé Jednoty (nyní Obecní úřad), se otevře
veřejnosti v pondělí 8. října. Návštěvním dnem bude
každé pondělí, a to v době od 17:00 do 19:00 hodin.
Knihovnu povede slečna Petra Zmeškalová, studentka
čtvrtého ročníku filozofické fakulty, obor knihovnictví.
Na ni se také může obrátit každý, kdo by chtěl věnovat
obci své knižní přebytky. Služby knihovny budou zdarma,
pouze za registraci bude vybírán symbolický poplatek.
V nejbližších dnech budou v knihovně také zprovozněny
dva počítače, které umožní přístup na internet.

MAPKA ÚTOKU K VYPRÁVĚNÍ Č.20
(VIZ.KALEIDOSKOP)
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Kino Vltava Kralupy – ŘÍJEN 2007
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
1.-7.
20.00
MEDVÍDEK
po-ne
ČR, 98 min., ŠÚP, 12, 80,- Kč
Hořká komedie Jana Hřebejka o světě, ve kterém je ženský princip mocnější než mužský,
měkké je mocnější než tvrdé a voda je mocnější než kámen.
8.-9.
20.00
HAIRSPRAY
po-út
USA, 117 min., ŠÚP, T, 12, 80,- Kč
Výstřední satira na populární lokální televizní show a její protagonisty s hvězdným obsazením:
John Travolta, Michelle Pfeiffer, Christopher Walken ...
10.
20.00
SHERRYBABY - artkino
st
USA, 92 min., T, 12, 80,- Kč
Film který zvítězil na festivalu v Karlových Varech v roce 2006 je příběhem ženy, která se po
návratu z vězení pokouší dát do pořádku svůj život.
11.-14.
20.00
BOURNEOVO ULTIMÁTUM
čt-ne
THE BOURNE ULTIMATUM, USA, 116 min., ŠÚP, T, 12, 80,- Kč
Honba za vlastní minulostí přiměje Matta Damona v posledním dějství jeho dobrodružství
projet půl světa a přežít. Nejakčnější film jaký jste kdy viděli!
15.-17.
20.00
MR. BROOKS
po-st
USA, 120 min., T, 15, 80,- Kč
Kevin Costner vypadá jako vzorný manžel, otec a podnikatel, až na to, že má ještě své druhé,
podstatně nepříjemnější já.
18.-24.
17.3020. GYMPL
čt-st
00
ČR, 105 min., 90,- Kč
Tomáš Vorel o partě studentů, kteří našli zálibu v malování graffiti. To je ale jen záminkou pro
vykreslení portrétu problémů současné mladé generace.
25.-26.
20.00
DENNÍ HLÍDKA
čt-pá
DNĚVNOJ DOZOR, Rusko, 130 min., ŠÚP, T, 15, 80,- Kč
Souboj Světlých a Temných pokračuje druhým dílem ságy podle fantasy knížek Sergeje
Lukjaněnka.
27.
so

20.00

28.-29.
ne-po

20.00

30.-31
út-st

20.00

1.-2.11.
čt-pá

20.00

EDITH PIAF
Francie/Velká Británie/ČR, 141 min., ŠÚP, T, 15, 80,- Kč
Byla svou vlastní planetou, světem, v němž rozum neměl své místo a vášeň jako stravující
plamen sežehla všechno. Marion Cotillard exceluje v roli ikony francouzského šansonu.
KDYŽ SI CHUCK BRAL LARRYHO
I NOW PRONOUNCE YOU CHUCK AND LARRY, USA, 116 min., T, 80,- Kč
Hasiči Adam Sander a Kevin James v komedii Dennise Dugana z existenciálních důvodů uzavřou
registrované partnerství.
MŮJ VŮDCE: SKUTEČNĚ SKUTEČNÁ SKUTEČNOST O ADOLFU HITLEROVI
MEIN FÜHRER: DIE WIRKLICH WAHRSTE WAHRHEIT ÜBER ADOLF HITLER,
Německo, 95 min., T, 12, 80,- Kč
Můj vůdce je pseudosvědectví o tom, jak to kdysi skutečně bylo, a odehrává se v posledních
dnech roku 1944, kdy se vůdce připravoval na svůj poslední novoroční projev.
OKAMŽIK ZLOMU
FRACTURE, USA, 114 min., ŠÚP, T, 12, 80,- Kč
Anthony Hopkins zabil svou ženu. A přiznal se. Přesto mu to v thrilleru Gregoryho Hoblita
téměř projde …

Vysvětlivky:
15
12
T
D
ŠÚP

mládeži do 15 let nepřístupno
mládeži do 12 let nepřístupno
české titulky
dabing
širokoúhlý film
Změna programu vyhrazena.
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KOUTEK PRO NEJMENŠÍ
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ZPRÁVY ZŠ HOLUBICE
Základní škola Tursko zahájila nový školní rok v Tursku i Holubicích
V pondělí 3.9. naše základní škola zahájila školní rok 2007/08. V tento slavnostní den nás navštívili paní starostka Eva
Ježková a pan starosta Václav Vlk. Paní starostka přišla mezi žáky první, druhé a třetí třídy, kteří se i letos budou učit ve školní
budově v Holubicích a pan starosta přišel popřát hodně zdaru žákům čtvrté a páté třídy umístěným ve školní budově v Tursku.
V tomto školním roce budou žáky školy vyučovat paní učitelka Jungová, paní učitelka Martínková , nově paní učitelka
Konývková a ve funkci ředitele školy také já Vít Šolle, který přicházím mezi děti a učitele této školy znovu po 16 letech. Učitelé
v souladu se svojí odborností budou vyučovat ve více třídách také proto, aby žáci měli výuku pestřejší a získali více sociálních
zkušeností.
Tímto školním rokem začínají školy učit podle vlastních školních vzdělávacích programů. Zjednodušeně řečeno, školy dostávají
větší volnost pro stanovení vlastního pojetí školní práce.
Hlavními zásadami našeho pojetí bude individuální přístup k dětem, partnerství rodiny, školy a obce v oblasti výchovy a
vzdělávání. Budeme vycházet ze zásady začlenění a spolupráce dětí s různými vzdělávacími potřebami. Chceme dětem vytvářet
podnětné prostředí a učit je spolupracovat. Budeme využívat v naší školní práci projektového vyučování a učit v souvislostech
tak, aby získané znalosti a dovednosti děti dokázaly úspěšně využívat.
Do letošního učebního plánu pro 4. a 5. třídu jsme zařadili výuku anglického jazyka pro každý ročník samostatně – ne ve
spojení s jiným ročníkem, abychom vytvořili co nejlepší podmínky právě pro zvládnutí cizího jazyka. Tím současně dostávají
„čtvrťáci“ i „páťáci“ tři další vyučovací hodiny k výuce samostatného ročníku, které využijeme částečně pro hodiny českého
jazyka a částečně pro matematiku.
Netrpělivě očekáváme zahájení provozu po rekonstrukci v kulturním domě v Holubicích, kde sál bude upraven a vybaven i pro
potřeby školní tělesné výuky. Rozvrh je sestaven tak, aby tohoto sálu mohli využívat i žáci ze tříd umístěných v Tursku.
Školní družina bude opět v provozu do 15:00 hodin. Bude umístěna v budově školy v Tursku. Uvědomujeme si, že do budoucna
bude třeba její provoz prodloužit, abychom mohli vyjít vstříc rodičům, kteří jsou zaměstnaní v Praze.
Rozšířením nabídky volnočasových aktivit nejen pro žáky školy je, že Základní umělecká škola Libčice nad Vltavou zamýšlí od
nového školního roku 2007/2008 v prostorách školní budovy v Holubicích otevřít v případě dostatečného zájmu uchazečů výuku
hry na tyto hudební nástroje: housle, kytaru, klavír a zobcovou flétnu...
Dále nabízí za obdobných podmínek i možnost výuky v tanečním oboru (minimální počet 5 žáků).
Více informací k této nabídce najdete na webových stránkách školy: http://tursko.cz/zs/. Na těchto stránkách budeme
přinášet aktuální informace o chystaných i uskutečněných akcích školy a věřím, že uživatelé internetu si je zařadí mezi své
oblíbené stránky.
MGR. VÍT ŠOLLE
ŘEDITEL ŠKOLY

Základní škola Tursko
školní rok 2007 - 2008
pracoviště Holubice:
školní jídelna Holubice:
pracoviště Tursko (zde i školní družina):
školní jídelna Tursko:
nebo 739 086 051 (pouze SMS)
e-mail: zs.tursko@seznam.cz

315 786 300
315 786 446
315 786 025
315 786 399
www stránky: http://tursko.cz/zs/

Mgr. Vít Šolle, ředitel školy, třídní 3. třídy
Jana Martínková, třídní 4. a 5. třídy
Zlata Jungová, třídní 1. a 2. třídy
Mgr. Jana Konývková, učitel anglického jazyka a dramatické výchovy
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ZPRÁVY SDH KOZINEC
Dne 6. září 2007 v 17.25 hodin vyjela jednotka SDH Kozinec s oběma vozy Škoda 706 i BMW X5 do obce
Středokluky, kde došlo k hoření briket v kůlně rodinného domu. Po příjezdu nám bylo ze strany velitele družstva profesionálních
hasičů z Roztok, že se jedná jen o velmi malé množství briket a není potřeba pomoc ze strany naší jednotky. Jednotka se poté
vrátila na základnu, kde od 18.20 hodin byla opět připravena v pohotovosti.

MICHAL VOCÍLKA –SDH KOZINEC
V měsíci záři kozinečtí hasiči vyjeli na ruzyňské letiště, ne však za účelem pracovním, ale byli přivítat své členy Tomáše Janků a
Kačenku Baďurovou, kteří se vraceli z mistrovství světa v atletice v japonské Osace. Tomáš i Kačka nám svým umístěním udělali
ohromnou radost a zejména Kačka se s titulem vícemistryně světa ve skoku o tyči ukázala jako pravý kozinecký hasič.
MICHAL VOCÍLKA –

SDH KOZINEC

ZPRÁVY TJ SOKOL HOLUBICE
V měsíci září jsme odehrály tyto zápasy:
Žáci:

Holubice – Červený Újezd
Holubice – Jeneč
Horoměřice – Holubice

0:5
0 : 3 kontumace
3 : 0 kontumace

V žácích došlo ke kontumaci utkání,chybou funkcionářů jenž dali do sestavy hráče,kteří nesměli v této věkové kategorii
nastoupit. Tímto se omlouváme všem fanouškům i hráčům.
Dorost:

Jinočany – Holubice
Holubice – Rudná
Hostivice – Holubice
Holubice – Roztoky

2:0
0:5
3:0
1:1

A-mužstvo

Zbuzany – Holubice
Holubice – Kněževes
Třebotov – Holubice
Holubice – Středokluky

2:1
8:0
2:0
2:0
FRANTIŠEK MAREŠ
TJ SOKOL HOLUBICE
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Zápis
Ze zasedání obecního zastupitelstva obce Holubice ze dne 4.9.2007

Přítomni:
Omluveni:
Hosté:
Program:

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ježková E., Mgr.Mejzr, Ing Miller, Satrapa P., Pilecká M.,Šrámek o.,
Doubek J., Šedivá M.,
p.Procházka,p.Vocílka
1) Zahájení a schválení programu
2) Určení ověřovatelů a zapisovatele
3) Zprávy finančního výboru
4) Přestupková komise
5) Projednání připomínek k strategickému plánu rozvoje obce Holubice-Kozinec
6) Žádost manželů Zitových a oznámení manželů Zitových
7) Seznámení se záměrem na rozšíření místního hřbitova
8) Různé
9) Usnesení a závěr

Paní starostka zahájila zasedání a seznámila přítomné s programem
Ověřovatelé: Satrapa P.,Šrámek O.,
Zapisovatel: Pilecká M.,
Zprávy ze 3.jednání finančního výboru ze dne 28.8.2007
a. Obecní zastupitelé schvalují navrhované změny v rozpočtu č.2,doporučené finančním výborem,jedná se o
tyto změny:
Příjmy:
paragraf
0000
položka 4122
paragraf
2321
položka 2111
Výdaje:
paragraf
3631
položka 5171
paragraf
3639
položka 5165
b. Byla projednána žádost od Obce Horoměřice ve věci přispění finanční částky na provoz SDH Horoměřice.
OZ zamítají žádost na základě doporučení finančního výboru z důvodu vlastního provozu SDH Kozinec
Na Krajský úřad Středočeského kraje byla postoupena žádost o vykonávání právní agendy.O rozhodnutí žádáme od
1.10.2007 a to z důvodu,že na obci máme k řešení jeden přestupek.Současně sdělujeme,že se pokusíme uzavřít s městem
Černošce od 1.1.2008 veřejnoprávní smlouvu.
Zastupitelé berou na vědomí připomínky místních občanů – podrobněji budou rozebírány na pracovních schůzích.
K plánu rozvoje obce se vyjádřili 2 občané–p.Beneš z Holubic a paní z Holubího Háje.
Novou připomínkou,která nebyla zmíněna u plánu rozvoje obce je řešení dopadu provozu letiště ve Vodochodech.Bude
vznesen dotaz na Krajský úřad,aby nám poskytli informace.
Výsledky projednání připomínek budou zveřejněny.
Žádost p.Zity,Kozinec č.p.40
OZ souhlasí s výměnou střešní krytiny na rodinném domku č.p.40.
Žádost p.Zita,Kozinec č.p.41
OZ bere na vědomí oznámení o výměně střešní krytiny na rodinném domku č.p. 41.
Seznámení zastupitelů se záměrem a rozšířením hřbitova.
OZ souhlasí s postupem prací.
Podrobnější studie je k nahlédnutí na OÚ Holubice
Různé
a. Zastupitelstvo obce souhlasí se zadáním energetického auditu,který je nutný k žádostem o dotaci do
konce října na OPŽP na zateplení a fasádu objektu nového OÚ Holubice.
b. Dne 3.9.2007 vydal Stavební úřad Velké Přílepy Kolaudační rozhodnutí,které nabylo právní moci dne
3.9.2007, a tímto povoluje užívání budovy nového OÚ Holubice
c. Odvolání p.Procházky-žádost o prodloužení kanalizačního řádu-aby mohlo OZ opětovně posoudit toto
odvolání,žádáme p.Procházku o předložení situačního výkresu s vyznačením stávající jímky,dále zakreslení
elektrického vedení a osazení kanalizační šachty na hranici pozemku.
Usnesení a závěr

Ověřili: Šrámek O.,Satrapa P.,
Zapsala: M.Pilecká

Opis: N.Málková DiS.
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KALEIDOSKOP Z HOLUBIC A KOZINCE

Vyprávění 20

O LUCKÉ VÁLCE očima historiků,archeologů,kronikářů,spisovatelů a vojenských stratégů bez příkras i bájí.
Na přání čtenářů Našich Novin vás zavedu postupně do sousedních obcí a seznámím s fakty doložených a pro vás zajímavých
historických událostí.
Dnes pro mnohé jen mlživě povědomí o LUCKÉ VÁLCE či BITVĚ NA TURSKÉM POLI osvítím tímto dnešní vyprávění.Dozvíte se
s kým bojoval,jak bitva probíhala,kdo a kdy událost zaznamenal a další podrobnosti si nechte vyprávět.
Za panování knížete NEKLANA ve středních Čechách již ves TURSKO existovala,neboť dějiny říkají,že bitva mezi vojskem
českého knížete NEKLANA,které v boji vedl Neklanův chrabrý vojevůdce jménem ŠTYR nebo TYR či ČESTMÍR CHEJNOVSKÝ a
vojskem knížete LUCKÉHO jménem VLASTISLAV.Bitva se udála 10.května roku 863 n.l. dopoledne.Bojiště bylo situováno do
prostoru dnešní obce TURSKO.Poraženým a o život připraveným se stal kníže LUŇANŮ VLASTISLAV.NEKLANOVA radost
z vítězství byla zkalena tím,že jeho zástupce vojevůdce ČESTMÍR byl rovněž v boji o život připraven.Pohřben byl jak předem
dohodnuto na chlumu pod starým dubem nad rodným CHÝNOVEM.Nad hrob byla nasypána mohutná mohyla,nacházející se na malé
vyvýšenině (dnes zalesněné vedle zemědělské zástavby zvané ,,KRLIŠ´´.V těchto místech stával mohutný dub,jemuž se říkalo
,,DUB SILNÉHO RYTÍŘE´´.Opodál KRLIŠE se odehrála vlastní bitva obou armád a proto místo nese název ,,Na
zabitém´´.Vítězné vojsko NEKLANOVO po slavném pohřbu svého vojevůdce ČESTMÍRA se z vítězství těšilo v prostoru dnešní
osady zvané TĚŠINA.Tak psal KRONIKÁŘ V.HÁJEK Z LIBOČAN.Další údaje a podrobnosti lze najít v kronice KOSMOVĚ,
DALIMILOVĚ, PŘIBÍKOVĚ, SILVIUSOVĚ.Nejvíce věrohodných záznamů najdeme v ,,KRONICE ČESKÉ´´,vydané v r. 1541
V.HÁJKEM Z LIBOČAN,kterou použil pro své dílo A.JIRÁSEK.
Je přirozené, že historikové a archeologové se mnohokrát pokoušeli najít mohylu ČESTMÍROVU,ale zatím bez úspěchu.V
minulém století archeolog a kněz KROLMUS,zjistil místa 60 mohyl v CHÝNOVSKÉM HÁJI.Ty později na svá pole rozvezl
hospodský F.PROSTŘEDNÍ i s pohanským nádobím.Další archeologové J.FELCMAN, A.STOCKÝ hledali v oblasti ,,U KŘÍŽE´´
neboli ,,NA VRANÝCH´´ kde by mohla být i Čestmírova mohyla-opět bez nálezu.Poslední z hledačů byl J.Schánil v r. 1934,který
vyřkl doměnku,že to co se traduje v Tursku o tamní bitvě je jen iluze.Pravdou však zůstáva fakt,že dosavadní výzkum a práce
archeolog byla nekompletní , dělána pouze na malých místech velikého TURSKÉHO POLE a k tomu až v našem století, kdy řada
mohyl byla již rozorána,rozvezena na okolní pole,kámen upotřeben na různé stavby a konečně zásluhou lidí,kteří zde slídili od
nepanšti po ,,ohromných pokladech´´ o kterých tradice tvrdí,že čekají na nálezce dodnes,faktem je že žádný z archeologů
nepodnikl rekonstrukci bitvy tak,jak se odehrála a nerozebral území z hlediska vojenské strategie a písemných dokladů
v KOSMOVĚ KRONICE.VÁCLAV HÁJEK Z LIBOČAN podobně popisuje nejen místo,ale i posuny vojsk válčících stran.Zřejmě znal
osobně prostředí bojiště.TURSKÉ POLE bylo tvořeno terénní sníženinou (dnešní zástavba obce a rybníka,obklopené vyvýšeninami
ERZ (ERŠ),TĚŠINA,KRLIŠ, U KŘÍŽKŮ,NAD CHÝNOVSKÝM HÁJEM a NA ZABITÝM).Celé TURSKÉ POLE bylo značně bažinaté
neboť jím protékal potok rozlévající se a stále zamokřující plochu dnešního rybníka.Nepříznivá je i stále zamokřená a vodu držící
zemina,kluzká,lepivá,jílovitá.Právě do těchto míst klade většina badatelů průběh bitvy.Logicky v tomto prostoru boj nemohl
probíhat-byl posunut mezi vyvýšeniny ERŠ,KRLIŠ a U KŘÍŽKŮ zejména uvážíme-li, že Neklanova vojska byla vedena prostoru
znalým vojevůdcem ČESTMÍREM rodákem z CHÝNOVA.Ten nabídl místo ve středu právě v místech bažin, neboť věděl,že jedině
tak může zvítězit nad silnou mocí nepřátel.10.května vyzval kníže VLASTISLAV knížete NEKLANA, aby zaujal svá postavení na
TURSKÉM POLI.NEKLAN byl nucen výzvu přijmout a okamžitě shromažďoval své vojáky na BĚLOHORSKÉ PLOŠINĚ u ŽATCE
poblíž svého sídla.Odtud nařídil přesun k hradišti na BUDČI, které předtím vypálil.Po své promluvě k vojskům bázlivý NEKLAN
předal velení statečnému válečníku ŠTÝROVI, který se oblékl do NEKLANOVA oděvu, přijal i jeho zbroj a koně, aby oklamal své
vojáky i nepřítele.Štýr si vymínil, že padne-li v boji,bude pohřben nad rodným CHÝNOVEM na vyvýšenině, kde právě jeho vojska
přenocovala. Z tohoto místa byl dokonalý výhled na celé dohodnuté bojiště,ale i na ŠTÝROVU TVRZ v CHÝNOVĚ.
Vlastislavova vojska se usídlila v prostoru dnešního dvora KŘÍŽOVNÍKŮ a turského rybníka, v poloze pro boj naprosto
nevhodné.Odtud krátce před bojem nastal přesun do místa pod KRLIŠEM, kde bylo sucho.Odtud provokovali ŠTÝROVA
VOJSKA.Provokace dlouho netrvala,ŠTÝROVA VOJSKA nastoupila do útoku a jeho divoké včely se vrhaly na VLASTISLAVOVY
VOJÁKY,bili je a mordovali.Krveprolití bylo nesmírné.Obětí se stal NEKLANUV vojevůdce ŠTÝR.Byl pohřben pod starým ,,dubem
silného rytíře´´ nad rodným Chýnovem.Rozborem celé události je v prvé řadě prokázána hodnověrnost tradice o bitvě na
TURSKÉM POLI nebo LUCKÉ VÁLCE zaznamenané V.HÁJKEM Z LIBOČAN,ale i KOSMOU což prokazuje,že ona starobylá
tradice není smyšlenkou,nýbrž obsahuje pravdivé jádro a skutečnou událost mimořádného významu a tím dosahují zápisy
v Hájkově Kronice České nesmírné ceny a dalekosáhlého významu.Ve válce s Lučany Čechové zvítězili,válka se stala kapitolou naší
historie,která se zapsala do paměti našeho lidu.Stala se historickou událostí,vyzdvihující Čechy na vedoucí místo mezi obyvateli
země dnes nazývané Čechami!
•
Mapka útoku viz. strana 4 (u článku-OÚ nabízí další službu-knihovna a internet)
Příště: Co asi nevíte o Debrnu
Správná a jediná zaslaná odpověď na otázku z minulého čísla:

Ano v Holubickém kostele jsou dva zvony. Václav Fassmann

Kralupy nad/Vlt.

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