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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobêané,
poslední týdny byly z hlediska naší obce zajímavé a považuji za vhodné na staronové události reagovat. Jak je všem asi známo, Holubice uzavĆely v roce 2017 Smlouvu o spolupráci s European Data Project s.r.o. (dále jen EDP). PĆedmøtem smlouvy,
jejíž obsah je zveĆejnøn na webu Holubic, byla práva a povinnosti obce ve vztahu k provozování kasina v katastrálním území Holubic, prostor mezi dálnicí D1 a silnicí II. tĆídy II/430 Brno–Vyškov. Pro upĆesnøní pĆikládám mapku lokality s vyznaêením pozemkĎ ve vlastnictví EDP.

Dne 25. 2. 2019 doruêil zmocnønec pĆípravného výboru požadavek na konání místního referenda. Otázka k vyjádĆení zní: „Požadujete, aby obec Holubice uêinila veškeré možné kroky v samostatné pĎsobnosti vedoucí k zákazu provozování hazardních her uvedených v § 3 odst. 2, písmeno e, zákona
ê.186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znøní pozdøjších pĆedpisĎ, tedy technických her, na celém svém území?“ Volnø Ćeêeno, zda má obec vydat vyhlášku
zakazující v katastru Holubic provozovat herní automaty.
Na základø široké shody zastupitelĎ bude konání místního referenda s navrhovanou otázkou vyhlášeno v navrženém termínu na nejbližším zastupitelstvu obce.
V návaznosti na požadavek jsem se já i ostatní zastupitelé, zaêali smlouvou a podmínkami spolupráce intenzivnø zabývat.
Je tĆeba zejména konstatovat širokou shodu zastupitelĎ, že nemáme zájem,
aby byly Holubice prezentovány jako centrum hazardu. Obec Holubice uzavĆela
smlouvu s EDP a je si vødoma pozitiv, které by pro obec mohla pĆinést, ale rovnøž
závazkĎ, které je tĆeba splnit a rizik za jejich porušení.
Domnívám se, že není na místø populisticky volat po celospoleêenském zákazu
hazardu, ale hájit zájmy Holubic a oprávnøné zájmy jejich obyvatel. Ve svøtle nových informací o smlouvø jsme, spolu s vøtšinou zastupitelĎ, došli k závøru, že bychom møli s European Data Project s.r.o. otevĆít jednání o podmínkách smlouvy
a dosáhnout zmøny problematických ustanovení a pokusit se získat pro Holubice
lepší podmínky.
V rámci zastupitelstva panuje široká shoda, že smlouva s EDP se musí zmønit
nejménø v êásti odborníky kritizované exkluzivity pro EDP dle êlánku 3.3. V rámci probíhajících jednání s EDP jsme získali pĆedbøžný souhlas se zmønou êlánku.
K tomuto úêelu bude pĆipraven návrh dodatku smlouvy.
ZároveĀ spolu se zastupiteli vyjadĆujeme širokou shodu na snaze zakázat obecnø závaznou vyhláškou hazardní hry v plném rozsahu v zastavøném území obce
Holubice. Jsme si vødomi, že by tímto jednáním došlo k porušení smlouvy, pokusíme se s EDP dohodnout na zmønø smlouvy i v této êásti, ale jsme pĆipraveni,
i pĆi pĆípadném nesouhlasu European Data Project s.r.o., pĆijmout riziko a k tomuto kroku pĆistoupit.
Pokud jde o provoz hazardních her mimo zastavøné území obce v koridoru dálnice D1, musím vyzvat k opatrnosti a respektování pĆijatých smluvních závazkĎ,
když pĆipouštím, že aktivní zásah obce do práv provozovatele EDP by mohl zpĎsobit obci velké problémy.
Já, jako starosta, i zastupitelé se obsahem smlouvy a okolnostmi jejího uzavĆení intenzivnø zaobíráme tak, abychom došli k nejlepšímu Ćešení pro obec. Uvidíme, co pĆinesou jednání s European Data Project s.r.o. o jejichž výsledcích Vás budeme informovat.
Krásné a pohodové jarní dny pĆeje
Petr Hanák, starosta.

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Holubice, konaného dne 13. prosince 2018
• Zastupitelstvo schvaluje Přílohu č. 1 (specifikaci svozů) a č. 2 (cenovou přílohu)
ke Smlouvě mezi Obcí Holubice a firmou AVE CZ. Oproti roku 2018 je navýšena
cena za svoz odpadů o cca 50 000,- Kč.
• Byla schválena Obecně závazná vyhláška Obce Holubice č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
• Zastupitelé schválili navýšení ceny díla „Výstavba chodníku Curdík – nádraží“ prováděnou firmou EDMA. Cena za dílo je 3 998 817,04,- Kč vč. DPH. Bylo změněno provedení výstavby oproti původnímu projektu a tím došlo k navýšení ceny díla.
• Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 4 k Příkazní smlouvě mezi Obcí Holubice
a firmou Energy Benefit Centre a.s. na zpracování projektové dokumentace akce
„Rekonstrukce kulturního střediska a pohostinství v obci Holubice.“
• Byla schválena Smlouva o dílo mezi Obcí Holubice a Ing. Svatoplukem Holotíkem
na zhotovení projektové dokumentace pro územní a stavební řízení stavby „Holubicerekonstrukce komunikace, parkovacích stání, chodníků a veř. osvětlení v ulici Pod nádražím,“ za celkovou cenu 240 790,- Kč vč. DPH.
• Usnesení č. 8 o prodeji části pozemku PK 83 nebylo přijato. Jedná se o pozemek u autobusové zastávky v Kruhu.
• Zastupitelstvo schvaluje vyvěšení záměru směny části pozemku p. č. 692/3 ve vlastnictví obce za část pozemku p. č. 372/3. Jedná se cca o 350 m2, bude upřesněno geometrickým plánem. Jeho vyhotovení a žádost o vklad na katastr uhradí obec.
• Zastupitelé schvalují Kupní smlouvu mezi Obcí Holubice a firmou Mirror
Development s.r.o. na dešťovou a splaškovou kanalizaci u domu seniorů ANVETE
za cenu 1 000,- Kč plus DPH.
• Zastupitelstvo schvaluje Dohodu o provedení práce mezi Obcí Holubice a panem
Stanislavem Přibylem.
• Zastupitelé schvalují rozpočet obce na rok 2018 v paragrafovém členění.
• Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2018.
• Zastupitelé schvalují navýšení ročního příspěvku uživatelů obecní knihovny od 1. 1.
2019. Příspěvek se zvýší u dospělých čtenářů na 50,- Kč za rok, děti a studenti zaplatí 20,- Kč za rok. Sankce za porušení knihovního řádu, ztráty a ostatní škody zůstávají neměnné.
• Byla schválena Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Holubice a E.ON
Distribuce, a.s., za jednorázovou náhradu ve výši 2 000,- Kč bez DPH. Týká se uložení kabelu NN k v pozemcích 558/1, 9, 33 a 565/23.
• Zastupitelstvo schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí Holubice a firmou COLAS
CZ, a.s. Bylo dohodnuto, že firma poskytne jednorázově částku 300 000,- Kč, tím částečně uhradí pohledávky z roku 2016 až 2018.
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• Zastupitelé souhlasí s plánem inventarizace a složení inventarizačních komisí na kontrolu majetku Obce Holubice.
• Byl schválen Dodatek č. 1 ke Smlouvě darovací a o spolupráci mezi Obcí Holubice
a Goodman Czech Republic s.r.o. Investor se zavazuje, že veřejnou infrastrukturu vybuduje, nebo zajistí vybudovat tak, aby po vydání kolaudačního souhlasu mohla být
bez omezení užívána či provozována.
• Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytování služeb pultu centralizované ochrany
mezi Obcí Holubice a firmou G4S Secure Solutions (CZ), a.s.
• Pan starosta informoval o plánovaném rozšíření čističky odpadních vod, v roce 2019
budou zhotoveny projekty na její rozšíření.
• Pan starosta sdělil, aby veškeré požadavky ohledně pronájmu kulturního střediska
byly řešeny přes paní Martu Hložkovou.
• Občan měl připomínku k bezpečnosti chodců v holubickém kopci, kvůli přerušenému a nedostavěnému chodníku. Pan starosta uvedl, že si je tohoto problému vědom.
Majitel nemovitosti odmítl v jakékoliv rovině komunikovat, pan starosta zjistí, co dalšího lze v této věci podnikat.
• Pan starosta informoval o demolici strážního domku v Curdíku.
Z 1. zasedání Zastupitelstva Obce Holubice, konaného dne 31. ledna 2019
• Zastupitelstvo schvaluje zástupce obce ve školské radě paní Markétu Chromou a paní
Mgr. Terezu Mikolášovou.
• Zastupitelé schválili finanční prostředky na zakoupení komunální techniky, na údržbu především chodníků, do výše 1 900 000,- Kč.
• Zastupitelstvo souhlasí se zakoupením sady na unicurling a nábytku na uložení v částce do 90 000,- Kč. Sada obsahuje speciální koberec a hrací kameny.
• Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019.
• Zastupitelé schvalují Smlouvu o zřízení věcného břemene za cenu 93 300,- Kč bez
DPH pro firmu E.ON Distribuce. Jedná se o lokalitu v Curdíku, kde bude probíhat
výstavba rodinných domů firmou MIRROR.
• Byla schválena Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.č. 522/1. Jedná se
o inženýrské sítě pro dva nově projektované domy na pozemcích p.č. 8/17 a 8/18.
Stavebník se zavazuje uhradit obci příspěvek na ČOV ve výši 40 000,-Kč za každý RD
a uvedení dotčeného pozemku do původního stavu.
• Zastupitelé souhlasí se Smlouvou o zřízení práva stavby mezi Obcí Holubice a firmou WQR a.s. Břeclav. Stavebník se zavazuje uhradit obci příspěvek na ČOV ve výši
40 000,- Kč za každý RD a uvedení pozemku do původního stavu.
• Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o právu provést stavby na pozemcích KN 811/10
a PK 596/1, 596/3, 583, 574 a 575 na prodloužení vodovodního řádu a prodloužení
splaškové kanalizace pro stavbu rodinného domu a dílny.
• Byla schválena Kupní smlouva s firmou MIRROR Development s.r.o. na inženýrské
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sítě – veřejné osvětlení a vedení místního rozhlasu za cenu 1 000,-Kč + DPH do majetku Obce.
• Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Holubice
a firmou GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem na pozemky p.č. 886/3 a 886/89 na uložení
plynárenského zařízení. Cena je 1 210,-Kč včetně DPH.
• Zastupitelé souhlasí se Smlouvou na zřízení věcného břemene pro firmu E.ON
za úplatu ve výši 20 000,-Kč bez DPH. Týká se uložení kabelového vedení VN a telekomunikačního vedení pro výstavbu logistického centra.
• Byla schválena účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Holubice, okres Vyškov, p.o. za rok 2018.
• Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 Plánovací smlouvy ze dne 22.12.2017 mezi
Obcí Holubice a firmou MIRROR Development, který řeší vybudování splaškové
kanalizace na pozemcích p.č. 565/4, 565/7, 565/23, 558/33.
• Starosta informoval o zabezpečení základní školy. Řešení je v kompetenci ředitelky.
Dále informoval o průběhu sanačních prací po havárii vody v základní škole. Řešení
je ve spolupráci s pojišťovnou Kooperativa. Konečné řešení a opravy proběhnou o letních prázdninách.
• Starosta podal informaci o průběhu příprav projektů k modernizaci železniční trati Brno – Přerov.
• Kontejnery k bytovým domům budou navýšeny ve spolupráci s firmou AVE.
• Průběh prací k výstavbě parkoviště u bytových domů – probíhá povolovací řízení, následovat bude výběr dodavatele.
• Parkování u školy je v řešení, obec vlastní pouze část pozemku v sadu. Majitel větší
části pozemek uzavřel, obec bude hledat vyřešení vzniklé situace.
• Starosta přednesl zprávu Policie ČR o bezpečnosti v obci za rok 2018.
• Pan Přibyl podal informaci k průběhu pozemkových úprav v obci.
• Občan poukázal na úpravu času veřejného osvětlení, v současné době vypíná ráno příliš brzy. Starosta pokusí se zjednat nápravu. Veřejné osvětlení je řízeno astronomickými hodinami a musí se nastavit.
• Občan poděkoval zastupitelstvu za vstřícnost k žádosti na zakoupení sady k unicurlingu.
Ze 2. zasedání Zastupitelstva Obce Holubice, konaného dne 28. února 2019
• Zastupitelstvo schvaluje zhotovitele díla „Parkoviště na pozemku p. č. 599/14 a 599/15,
Holubice 2019“ firmu MIRROR CZ, spol. s r.o., za cenu 1 276 550,- Kč vč. DPH.
• Zastupitelé schvalují firmu UNIKONT GROUP s.r.o. jako dodavatele víceúčelového stroje Hako Citymaster 600 Comfort za cenu 1 852 510,- Kč vč. DPH na letní
i zimní údržbu chodníků a sečení trávy.
• Byla schválena Smlouva o právu stavby mezi Obcí Holubice a firmou Blažek Invest
s.r.o. Týká se napojení na komunikaci a zhotovení přípojek inženýrských sítí na poH O LU B I CKÝ Z PR AV ODAJ 1 /2 0 1 9
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zemku obce p. č. 597/1, v rámci stavby „NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU
k. ú. Holubice, okres Vyškov, p. č. 599/3/, 599/37.“
• Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi Obcí Holubice a firmou E.ON Distribuce, a.s. Jedná se o umístění distribuční soustavy – kabelu VN, kabelu NN, telekomunikačního kabelu a uzemnění na pozemcích obce p. č. 156/1(PK 535), 620/5 (PK 531), 599/12 (PK532), 599/6, 599/13,
599/15, 599,14, 597/1, 597/15, 597/16, 597/17, 597/18, 599/129, 599/130, 599/86,
599/95, 599/12(PK 530), 599/75 k.ú. Holubice při výstavbě deseti rodinných domů
firmou HV PROFI STAVEBNÍ, s.r.o. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou
úplatu ve výši 10 860,- Kč + DPH.
• Byla schválena Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Holubice a firmou
E.ON Distribuce, a.s. na pozemcích obce p. č. 654/3 a 653/3 za jednorázovou úhradu
1 000,- Kč + DPH. Týká se kabelového vedení NN.
• Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Holubice
a firmou E.ON Distribuce, a.s na pozemcích obce p. č. 564/3 a 565/23 za jednorázovou úhradu 1 400,- Kč + DPH. Týká se kabelového vedení NN.
• Pan Daniel Gerda, nájemce hostince U Kapličky podal žádost o rozšíření venkovního posezení před hostincem a vybavení novým zahradním nábytkem. Stávající vybavení je opotřebované a kapacitně nevyhovuje. Tato žádost bude podrobněji projednána na pracovním zasedání zastupitelstva obce.
• Zastupitelé schvalují starostu Petra Hanáka jako určeného zastupitele, s nímž budou
následně probíhat konzultace. Bude také informován o celém průběhu pořizování
Změny č. 6 územního plánu Obce Holubice.
• Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
mezi Obcí Holubice a firmou GasNet, s.r.o. na pozemcích obce p. č. 597/18, 597/1,
599/13 na stavbu plynárenského zařízení v lokalitě Sadůvky.
• Informace k výstavbě rodinných domů v lokalitě U cihelen, jedná se o novou ulici Curdík – Podnádraží. Původní majitel plánoval na pozemku postavit devět rodinných domů. Nový majitel pozemku má záměr v první etapě postavit dvanáct RD
a v druhé etapě dalších šest RD. Obec požaduje k výstavbě zhotovit 40 parkovacích
míst a za každý rodinný dům dostane příspěvek na rozšíření čističky odpadních vod
40 000,- Kč. Po povolení výstavby bude obci poskytnut sponzorský dar, který bude
použit na rozvoj volnočasové lokality za domem ANVETE.
• Majitel pozemku, na kterém stojí stodola a zasahuje do dětského hřiště před obecním
úřadem, původně nabídl, že tento pozemek daruje obci s tím, že obec provede demolici stodoly. Nová nabídka majitele je, že by daroval obci pouze polovinu pozemku.
Vedení obce usoudilo, že do tohoto záměru investovat nebude.
• V pondělí 25. února byl podán přípravným výborem návrh na konání místního referenda ve znění „Požadujete, aby Obec Holubice učinila veškeré možné kroky v samostatné působnosti vedoucí k zákazu provozování hazardních her uvedených v §3 odst.
2, písmeno e, zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, tedy technologických her, na celém svém území?“ Vedení obce musí prozkoumat
4
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kvality podání návrhu, tak, jak ukládá zákon a do patnácti dní od data podání musí informovat zmocněnce přípravného výboru a musí se vyjádřit, zda podání bylo v souladu se zákonem. V případě shledání nedostatků, bude organizační výbor vyzván k jejich odstranění. Dále zákon ukládá, aby na dalším zasedání zastupitelstva obce bylo vyhlášeno místní referendum, tak, jak je požadováno v návrhu.
• Pan starosta informoval o průběhu výstavby chodníku v části obce Curdík – Podnádraží
a následné výsadbě zeleně.
redakčně upravila Ilona Marinčová

Svoz komunálního odpadu
Komunální odpad vyváží firma AVE každý lichý pátek, kontejnery tříděného odpadu
na papír se vyváží každé pondělí, na bioodpad každé úterý, plasty každou středu a sklo
vždy poslední týden v měsíci. Kontejnery na bioodpad budou na vyhrazených místech
rozmístěny koncem března.
Sběrný dvůr Slavkov u Brna
Zlatá Hora 1469
tel.: 544 227 483
mobil: 603 845 713

Provozní doba:
Pondělí a středa 13:00 – 18:00
Sobota
8:00 – 12:00

UPOZORNĚNÍ
Žádáme občany, aby nevhazovali použité vlhčené ubrousky, tyčinky na čištění uší,
ostatní hygienické potřeby a použité jedlé oleje do toalet!
Na čis čce odpadních vod způsobují velké provozní problémy, neustále ucpávají a následně
ničí čerpadla, která pak vyžadují častější drahý servis. Pokud by situace přetrvávala, bude

Obec nucena, kvůli narůstajícím nákladům, výrazně zdražit poplatek za stočné.
Na použité oleje je před obecním úřadem, u bytových domů a v Curdíku umístěna
sběrná nádoba.

UPOZORNĚNÍ
Žádáme občany, aby kvůli fakturaci stočného hlásili ihned na Obecním úřadě
Holubice každou změnu počtu obyvatel v domě.
Po vystavení faktury ji už nelze měnit!
Pokud si přejete, aby v případě úmrtí vašeho blízkého
bylo zazvoněno umíráčkem na kapličce, obraťte se prosím
na pana Bohuslava Adámka ml., Holubice 181, tel: 734 291 151.
Služba je zdarma, včetně víkendů.
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CO JE V OBCI NOVÉHO
omítky na chodbě a demontovány pod• V domově pro seniory Anvete už bydlí
hledy na WC v přízemí.
noví obyvatelé.
• Z Podnádraží do Curdíku je v plném • Před obecním úřadem je opravené venkovní schodiště.
proudu výstavba nového spojovacího
• Opravený je i chodník pod „kulatým“
chodníku.
mostem.
• Novou knihovnicí se od 1. ledna stala paní Vlaďka Franková, vystřídala zde • Opravené jsou schody se sjezdem pro
kočárky pod holubským kopcem, schopaní Miroslavu Burdovou.
dy na Vranov a schody od „Bahen“
• Ve škole pokračuje intenzivní vysoušeke škole.
ní promáčeného zdiva z listopadové kaIlona Marinčová, kronikářka
lamity. Postupně byla odstraněna část

JARNÍ ROZHOVOR
Oslovila jsem
paní
Vlaďku
Frankovou s prosbou o rozhovor. Známe se už
dlouho, každoročně spolupracujeme na organizování několika
akcí, mám ji ráda.
Využila jsem toho,
že se stala letos knihovnicí v Holubicích,
což jí tajně závidím, v knihovně ale pracuje
se svou maminkou už dva roky.
Společně jsme si povídaly nejen o provozu nově zrekonstruované knihovny, ale
i o tom, co všechno dělají pro děti, dospělé a seniory. V naší knihovně se totiž v poslední době „roztrhl pytel“ s nápady, děti
se několikrát do roka zabaví ve výtvarných
dílničkách, čtenáři i ostatní návštěvníci si
zde mohli prohlédnout mnoho krásných
výstav, ve škole Vlaďka uspořádala Test
paměti. Narodila se v Holubicích, kde si
s manželem Radkem opravili dům, vychovávají spolu dvě dcerky, které také pomáhají v knihovně.
6

Vystudovala pedagogickou fakultu, učitelství se nevěnuje, má účetní firmu.
Od vyškovské Knihovny Karla Dvořáčka
obdržela 15. listopadu 2018, jako ocenění
za dobrou práci, celkové pozvednutí úrovně a organizaci akcí pro veřejnost v holubické knihovně, poděkování.
Každý asi máme nějakou představu
o tom, co knihovnice dělá. Jak bys nám
ji přiblížila Ty? Kdo přišel s nápadem
oživit v knihovně dílničky a výstavy?
V. F.: Od okamžiku, kdy jsme se staly s maminkou knihovnicemi, pravidelně
absolvujeme ve vyškovské knihovně školení, kde nám vysvětlili, že knihovna není
jen o půjčování knih, ale že má pro občany plnit také funkci společenskou, kulturní a vzdělávací. Přišly jsme na to, že musíme jít s dobou, nemůžeme čtenářům jen
nabídnout ke čtení třicet let staré knihy, ale
i žhavé novinky z pultů knihkupectví. Naši
čtenáři se mohou o všech knižních novinkách dozvědět na webových stránkách
knihovny, které najdou ve složkách obecního webu. Jsme vděční, že nám obec přispívá na nákup nových knih a všemožně nás
HOLU B I CKÝ ZP R AVODAJ 1/ 2019

podporuje, jezdím také pravidelně do vyškovské knihovny půjčovat nejnovější knihy
z výměnného fondu. Velmi mě baví rukodělné práce, pořádáme proto výtvarné dílničky, které často přilákají i ty rodiče s dětmi, jež by jinak do knihovny možná ani nepřišly. Děti se tak od útlého věku naučí navštěvovat knihovnu a díky tomu možná začnou mít rády knihy celoživotně, což je náš
cíl, protože děti dnes bohužel moc nečtou.
Letos plánujeme pro seniory cestovatelské
besedy, chceme jim nabídnout individuální
kurzy základní orientace na internetu, protože zde máme k dispozici počítač s internetem. Pro děti i dospělé uspořádáme další
dílničky a doprovodné akce – vše už teď jen
rozvíjíme a budeme moc rádi, když k nám
přijdou další noví čtenáři.

V. F.: Mám ráda detektivky a knihy s reálným příběhem, který mě chytí a nepustí,
v poslední době jsem si velmi oblíbila audioknihy namluvené našimi předními herci, které v naší knihovně čtenářům také nabízíme. Čtu knihy od různých autorů, nemám vyloženě jednoho oblíbeného.
Připadá Ti kupování knih „zbytečné“? Nebo je lepši chodit si je půjčovat
do knihovny?
V. F.: Žádná kniha není zbytečná, když
si najde svého čtenáře. Ráda knihy dostávám, ráda je i pro své blízké kupuji, ale
mnohem raději si je půjčuji, protože mám
opravdu z čeho vybírat v naší krásně zrekonstruované knihovně

Děkuji Ti za rozhovor a přeji hodně
Jaký je Tvůj nejoblíbenější autor spokojených čtenářů.
a proč? Jaký máš oblíbený žánr?
Ilona Marinčová

Vzpomínka
na pana Bohumila Robeše
Ve čtvrtek 31. ledna v požehnaném
věku 88 let navždy odešel člověk, který se
nesmazatelně zapsal do novodobých dějin Holubic. Hluboce věřící muž, který
si na nic nehrál, byl rovný, slušný, spravedlivý a poctivý. Pan Bohumil Robeš byl
velký intelektuál, spisovatel, novinář, básník, také autor mnoha divadelních her.
V Holubicích se stal po roce 1989 kronikářem, redaktorem Zpravodaje, zastupitelem, předsedou sociálně –zdravotní komise, spoluzakládal Korouhev sv. Václava
a byl činný v mnoha dalších spolcích a organizacích. V padesátých letech byl za politický odpor třináct let ve vězení, ale jeho
to nezlomilo a svůj postoj k tehdejšímu
systému nikdy nezměnil. Z jemné povaH O LU B I CKÝ Z PR AV ODAJ 1 /2 0 1 9

hy se totiž vyklubal rebel, který nedokázal o bezpráví mlčet, pro mnohé byl morální autoritou. Budu na něho vzpomínat
jako na dobrého přítele, který mě mnohému naučil a vlastně mě přivedl ke psaní
a ke všemu, co nyní v Holubicích dělám.
Děkuji Vám, pane Bohumile, čest Vaší
památce.
Ilona Marinčová, místostarostka
7

STŘÍPKY Z HISTORIE HOLUBIC
Co bylo v minulosti zaznamenáno
v obecní a školní kronice Holubic,
rok 1911
V lednu byl v Holubicích založen
Sokol, mateřskou jednotou byl Sokol
ve Velešovicích. Teprve v roce 1919 se stal
Sokol Holubice samostatnou jednotou.
Asi ve stejném roce vznikla v Holubicích
i tělovýchovná jednota Orel.
Na jaře se díky chladnému a deštivému počasí sesunuly dva domky v Kruhu:
Antonína Černého a Jana Stavinohy, jejich obyvatelé se museli vystěhovat k sousedům. Ještě téhož roku jim obec darovala místo, kde si oba postavili úhledné domky. Na stavbu obdrželi „od silničního výboru
každý 200 korun a od císaře pána po 400 korunách.“
Úroda obilí byla dobrá, zato následkem
velikého sucha a horka bylo málo ovoce,
brambor, řepy a zeleniny. Vše velmi podražilo, mezi lidmi i dělníky byl citelný nedostatek jídla a všeobecná bída.
Dne 1. září odešel učit do Drnovic
dlouholetý holubický učitel a archeolog Emanuel Synek. Nahradil ho Richard
Řičánek, spolu s ním učil děti správce školy Karel Šanca, učitelka ručních prací Beata
Dvořáčková a náboženství přednášel důstojný pán P. Šebestián Páral.
Při školní slavnosti dětského dne 2.
prosince bylo vybráno na sirotky celkem
16 korun a 26 haléřů, obec darovala dalších 25 korun, národní jednota 10K, sdružení omladiny 15K. Z toho bylo zasláno
do Brna 46 korun, pro místní chudé žáky
byly zakoupeny školní potřeby za 20 korun a 26 haléřů. Z toho je patrné, že už
tehdy fungovala charita a lidé se snažili po8

moci svým nemajetným spoluobčanům.
Dle školní kroniky věnovala škole pravidelně příspěvky na pomůcky obec, okolní záložny, pojišťovny, našli se však i anonymní dárci. Ze školní nadace z pozůstalosti po Antonínu Černém bylo po mnoho
let každoročně zakoupeno oblečení třem
nejchudším dětem.
Ilona Marinčová, kronikářka

Zajímavé pamětnické fotografie
Holubic
V prosinci jsem vám představila prvního z farářů narozených v Holubicích. Dalším knězem byl P. Antonín Florián. Narodil se v Holubicích v domě č. p. 108
v rodině rolníka Karla Floriána 13. června
1905. Na kněze byl vysvěcen 5. července
roku 1929. Při požehnání chrámu sv. Vác-
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lava v Holubicích, sloužil 14. července
1929 primiční mši. Působil na farnostech
v Šaraticích i v Brně-Obřanech, třicet let
pečoval o věřící v Těšanech. Do rodných
Holubic se vrátil jako důchodce, zde vedl
filiální duchovní správu od 12. září 1972
do 12. ledna 1989, kdy zemřel. Pochován
je na místním hřbitově v rodinné hrobce.
Posledním z kněží byl P. R. D. Josef
Ondráček, který se narodil se 14. srpna
1928 na č. p. 158. Než se stal knězem, vystudoval obchodní akademii a prošel různými zaměstnáními, na kněze byl vysvěcen až 5. července v roce 1971. Své poslání
vykonával v Bratčicích, Cvrčovicích a Malešovicích. Zemřel 1. ledna 2007 ve Cvrčovicích, pohřben byl sedm dní poté
do kněžského hrobu v Holubicích. Na fotografii je zachycen v našem kostele sv.
Václava po primici.
Ilona Marinčová,
kronikářka

FARNÍ OKÉNKO
Letos uplyne 90. let od vysvěcení našeho kostela svatého Václava. V dnešním
článku se dozvíte něco z jeho dějin.
Věřící z Holubic museli chodit do farního kostela v Pozořicích, kam tehdy vedla
jen polní cesta dlouhá pět kilometrů. Ještě se chodilo do Tvarožné, což také nebylo zrovna blízko. Tehdy se zřejmě zrodila myšlenka na stavbu kostela v naší obci.
První písemné doklady o zamýšlené
stavbě pocházejí již z let 1886. Míst, kde
by mohl nový kostel stát, bylo více. Jedno z nich na místě dnešní kaple a druhé u školy. Materiál byl již zčásti navezen
u kaple i u školy, plán ale ztroskotal pro
různé neshody.
Věřící však stále doufali, že se svého kosH O LU B I CKÝ Z PR AV ODAJ 1 /2 0 1 9

tela přece jen dočkají. Ve středu 2. prosince
1908 byla ustanovena a schválena „Kostelní jednota v Holubicích.“ Tato organizace
se zaměřila hlavně na vybírání příspěvků
a propagaci. V roce 1914 měli shromážděno na hotovosti 7.665,30 korun. Činnost
jednoty ustala, protože vypukla 1. světová
válka a došlo k devalvaci měny.
Roku 1925 se znovu sešla Kostelní jednota v novém složení, neboť někteří její
členové padli ve válce. V roce 1927 se opět
začalo uvažovat o vhodném místě na stavbu kostela a fary. V návrhu byla tři místa,
nakonec bylo vybráno místo za panskou
stodolou u hřbitova, který obec budovala.
Je to místo dominující celému kraji s pěkným výhledem.
9

Plány na stavbu zhotovil p. arch. Stanislav Kučera z Křenovic. Dne 26. září 1928
byl vysvěcen základní kámen p. kanovníkem Adolfem Tenorou z Brna. Na tuto
slavnost se sjelo mnoho věřících z okolních vesnic. Hned druhého dne se začalo
stavět, práce šla rychle.
Dne 14. července 1929 byl kostel posvěcen Msrg. Václavem Uhýrkem, děkanem ve Slavkově. První mši svatou a zároveň svoji primiční sloužil holubický rodák
p. Antonín Florian. Náš kostel je zasvěcen
svatému Václavovi, protože v roce 1929
uplynulo právě 1000 let od jeho smrti.
„Svatý Václave vévodo české země
kníže náš nedej zahynouti nám ni budoucím.“
Za holubické farníky
Miloslava Malíková

Návrh stavby kostela

KULTURA
Naladili jsme se na vánoční notu
a dopřáli jsme si nádherný hudební
zážitek – andělský baryton
Martina Hammerle-Bortolottiho

se rozléhaly přes celý prostor kostela svatého
Václava v podvečer ve čtvrtek 27. prosince.
V doprovodu komorního ansámblu hudebníků se nám opět po roce představil rakouský barytonista Martino HammerleBěhem Vánoc jsme se naladili nejen dob- Bortolotti, jehož zpěv podtrhly hlásky dětrým jídlem, ale i vánočními koledami, které ského pěveckého sboru TELČísla z Telče.

10
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ADVENTNÍ KONCERT

KOŠT VÍNA

II.

OSTATKOVÁ ZABÍJAKA

OSTATKY

II.
II

ADAM MRÁZEK P\I P\ÍJMU PODÁNÍ

NOVÝ DOMOV PRO SENIORY ANVETE

III.

KOSTEL SV. VÁCLAVA V LEDNU

T\ÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

IV
IV.

Opět jsme si užili krásné koledy v několika jazycích, Martinova sólového zpěvu,
písní, které přednesly děti pod vedením
sbormistra Pavla Saláka i skladeb, ve kterých zazpívali všichni společně. Zcela zaplněný kostel na závěr dlouhé minuty tleskal
výbornému výkonu všech účinkujících.
Nic nepodtrhne vánoční náladu tak,
jako krásná hudba.
Ilona Marinčová,
kronikářka

Výsledky Tříkrálové sbírky

Mnozí jste otevřeli svá srdce a dveře koledníkům
V mrazivém počasí se vydali koledníci
v Holubicích na koledu v neděli 6. ledna.
Dopoledne jim požehnal P. Pavel Lacina
v kostele při mši a po obědě vyšli se zapečetěnými kasičkami do ulic. Vybraná částka 43 340,- Kč pomůže nevyléčitelně nemocným v rajhradském hospici, kde pořídí klimatizaci. Pacientům také koupí invalidní vozíky a lehátka ke snadnějšímu přesunu. Nové auto pro pečovatelskou službu zaručí, že se pomoc dostane do více doH O LU B I CKÝ Z PR AV ODAJ 1 /2 0 1 9

mácností. Z celkového výtěžku 65 % zůstává Charitě v našem regionu, 15 % využívá na své projekty diecézní Charita, 10 %
putuje na pomoc potřebným do zahraničí,
5 % jde na celostátní projekty a 5 % pokrývá režii sbírky.
Účastníci Tříkrálové sbírky:
Část obce Kruh a bytové domy:
vedoucí skupiny: paní Marie Floriánová.
koledníci:
Vojtěch a Lukáš Horovi,
Albert Hochman.
Střed obce I
(Pod Bahny, Vranov):
vedoucí skupiny: paní Miloslava Malíková.
koledníci:
Marie Malíková, Natálie
Thunová a Sabina Antošová.
Střed obce II
(Nová ulice, Sportovní
ulice):
vedoucí skupiny: pan Bohuslav Adámek
nejst.
koledníci:
David Hložek, Ondřej
Zeman, Václav Burda.
Pod Nádražím:
vedoucí skupiny: paní Kamila Burdová.
koledníci:
Denisa Krotká, Veronika
Burdová
a
Sabina
Ondráčková.
Curdík:
vedoucí skupiny: paní Marta Šmerdová.
koledníci:
Vojtěch, Viktor a Matyáš
Šmerdovi, Anna Hochmanová a Tomáš Brtník.
Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli na dobrou věc! Vybralo se o 4 024,Kč více než loni! Tříkrálová sbírka zároveň umožnila všem lidem dobré vůle,
aby zakusili radost a uspokojení z toho,
že podpořili charitní dílo.
Ilona Marinčová, místostarostka
11

V Holubicích jsme si užili
ostatkový rej masek

Byla zahájena v 7:00 hodin, prodej výrobků začal kolem 8:00 hodiny. Výrobky
pro Vás připravil řeznický mistr Martin
V sobotu 2. března 2019 proběhl v naší Chládek a jeho spolupracovníci, tímto
obci již tradiční MASOPUST.
bych chtěl všem, kdo se zapojili jak do příprav, tak pomoci vše zorganizovat, poděkovat. Poděkování patří samozřejmě i obci
za pomoc, aby akce zdárně proběhla a vše
bylo v naprostém pořádku. Před hostincem bylo možno zakoupit tlačenku, jitrnice, jelítka, sádlo, škvarky, černou a bílou
polévku, klobásky, uzený bůček a uzené
maso. Kolem desáté hodiny bylo k dispozici vařené maso přímo z kotle. Ještě bych
chtěl poděkovat všem dárcům, kteří s sebou donesli něco sladkého, ať to byly koláče, buchty, boží milosti atd.
Pevně věříme, že se tradice budou zde
na obci nejen udržovat, ale i rozšiřovat
Zahájen byl již ráno před obecním úřa- a zapojí se do nich i další občané.
dem, kde nám paní místostarostka předala právo a povolila obchůzku Holubicemi.
Průvodu, který prošel celou obcí, se zúčastnilo 25 masek s hudbou i živým oslem.
Večerní ostatková zábava s malou účastí
byla veselá, jedinou výjimkou bylo pochovávání basy, které dvě plačky tklivě doprovázely srdceryvným nářkem.
Za všechny masky bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří maškary pohostili a přispěli. Poděkování patří také všem,
co se aktivně zúčastnili a tím podpořili tradici.
Pokud se vám MASOPUST líbil, budeZa pořadatele
me se na Vás těšit i v příštím roce.
Miloslav Švábenský
Dalibor a Barbora Koukalovi

Ostatková zabíjačka 2019

VII. Holubický košt vína

Hlavní myšlenkou koštu je prezenVe stejný den, jako Ostatky, se v naší tace a možnost srovnání vín regionálobci, jako již tradičně, uskutečnila ostatko- ních vinařů z Moravy, Čech a Slovenska.
vá zabijačka před hostincem U Kapličky. V letošním, v pořadí už sedmém ročníku
12
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jsme přivítali v sobotu 9. března opět velké množství návštěvníků, domácích i přespolních, pro které byla připravena kromě
degustace jednotlivých vzorků také cimbálová muzika Líšňáci a bohaté zvěřinové
hody z kuchyně hostince U Kapličky.
Lidé ochutnávali skvělá bílá, růžová
a červená vína, protože loňské horké léto
vínu neobyčejně přálo a sklizeň byla bohatá.
Cimbálovka podtrhla skvělou atmosféru letošního koštu, a jak mi prozradila jedna návštěvnice: „Jsem tu poprvé.
Pozvali nás naši známí na návštěvu a odpoledne trávíme tady, moc si to užíváme.
Ochutnali jsme zde krásná vína a vynikající speciality ze zvěřiny. “ Akci pořádal
pan Miroslav Karbula, který k nám přivezl
648 vzorků vín, přihlášených do brněnské
soutěže Vinum Juvenale, kde jako nejlepší
bylo vyhodnoceno Rulandské bílé pozdní
sběr z Moravína Valtice.
Ilona Marinčová, kronikářka

tu 16. března 2019, kdy všichni, kteří přišli, snad nelitovali. Už při prvním pohledu
do sálu bylo jasné, že i tentokrát organizátoři připravili originální výzdobu - do zlaté a stříbrné barvy. Proč? Protože měla
znázorňovat dobu dávno minulou, období, kdy se poslouchalo „disko.“ Celým večerem provázel DJ Krtek, který pouštěl
hudbu dle přání návštěvníků Pyžamovky.
Každý si tedy mohl vybrat repertoár, který je mu blízký. Kdo chtěl potěšit svoji manželku nebo kamarádku či kohokoliv jiného, tak si mohl koupit za symbolickou cenu kytičku od našich „květinářek“ jako vzpomínku na období diskoték.
Zpestřením večera byla soutěž o nejlepšího Motáka roku, kterou v mužské kategorii
vyhrál Pepa Dufek a za ženy pak Markéta
Svobodová. O půlnoci byla vylosována bohatá tombola, hlavní cenou byl opět pobyt
v hodnotě 10 000,- Kč, věnovaný naší anonymní sponzorkou. Tímto bychom chtěli poděkovat jí i všem ostatním sponzorům.
Těšíme se na další ročník, tentokrát již patnáctý, rádi se s vámi uvidíme.
za pořadatele Markéta Chromá

Pyžamová zábava 2019
„Vyber si to správné pyžamo a přijď protančit sobotní noc,“ bylo napsáno na pozvánce akce, která již neodmyslitelně patří k naší obci. Nebylo tomu jinak v soboH O LU B I CKÝ Z PR AV ODAJ 1 /2 0 1 9

Výherkyně hlavní ceny z loňské pyžamovky
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY A ZE ŠKOLKY
Ze školky

vlékat se do kostýmů superhrdinů a princezen. Maškarní si mohli děti užít hned
dvakrát. Třída Pejsků i Koťátek si užila karneval každá ve své třídě a poté i v kulturním sále s kamarády ze školy, kde byla pro
děti připravena zábava a tombola.
Nyní krátce k novinkám, které na děti
ve školce čekaly. Ze školky nám odešly
tři paní učitelky – Petra Spálová, Hana
Nerádová a ke konci ledna Petra Davidová.
Nově tedy ve třídě Koťátek učí paní učitelka Lenka Chromá a Petra Šťastná DiS.
Ve třídě Pejsků zůstává paní učitelka
Mgr. Michaela Mlynárová a přibyla zde
paní učitelka Zdeňka Bečvářová. Paním
učitelkám přejeme, ať se jim u nás líbí
(na fotce jsou paní učitelky ze školky).
Michaela Mlynárová, učitelka MŠ

Zima se nám pomalu chýlí ke konci, ze
zahrádek na nás vykukují první sněženky
a školní rok se nám přehoupl do druhé poloviny. Na děti ve školce v novém roce čekalo kromě nových zážitků, také plno novinek.
Začneme tím, co jsme ve školce za poslední čtvrtrok zažili. Ještě před Vánocemi
za námi přijel, jako každý rok, pan
Mgr. Břetislav Vojkůvka s vánočním programem. S dětmi si zazpíval plno zimních
písniček a koled a také si s nimi zatancoval. I na nás ve školce Ježíšek nezapomněl
a přinesl nám spoustu nových hraček a her
na hraní a didaktické pomůcky, abychom
se ve školce také něco naučili. Po Vánocích
jsme vyrazili poprvé do zábavního centra
Změny v mateřské škole
Bongo. Dopoledne na skákacích hradech,
Začátkem roku 2019 došlo v naší maskluzavkách, bludištích a prolézačkách si
užili nejen děti, ale s nimi i paní učitelky. teřské škole k výměně učitelek. Ke změNezapomněli jsme ani na zálibu dětí, pře- nám v oddělení Pejsků jsem přistoupi-
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la v důsledku dlouhodobé nepříznivé interpersonální situace v celé mateřské škole, která byla jednou z hlavních příčin následujících změn.
V oddělení Koťátek jsme se druhým rokem potýkali s častou nepřítomností obou
učitelek současně v době jejich studijních
povinností. Obě učitelky byly pro svou
práci kvalifikované, zvyšovaly si vzdělání na základě vlastního rozhodnutí, nikoliv nařízení zaměstnavatele, či potřeby pro
výkon zaměstnání.
Vysokoškolsky vzdělané učitelky by jistě byly vítaným přínosem pro naši mateřskou školu. Bohužel, jejich častá nepřítomnost, kterou jsme řešili zastupováním
pedagogy ze základní školy –tedy na úkor
základní školy, byla z dlouhodobého hlediska nepřijatelná.
Přestože obě učitelky odváděly velmi
kvalitní práci, byli s nimi spokojení děti
i rodiče, s jistou úlevou jsem přijala jejich
rozhodnutí odejít do jiných mateřských
škol – obě blíže svému bydlišti.
Obě nové učitelky v oddělení Koťátek
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jsou místní, byly si vědomy skutečnosti,
že pro děti se bude jednat o velké změny,
a docházely pravidelně do mateřské školy již několik týdnů před faktickým nástupem do zaměstnání.
Pevně věřím, že změny, ke kterým jsem
byla nucena v mateřské škole přistoupit,
budou ku prospěchu celého předškolního zařízení, a hlavně ke spokojenosti dětí.
Milena Vodičková,
ředitelka školy

Ze školy
V posledním čtvrtletí proběhlo ve škole podstatně méně akcí než v předcházejícím období.
Běžné vyučování řídící se rozvrhem
narušovala občasná nemocnost některé z vyučujících. Nejlepším „narušovatelem“ byla výuka plavání, na kterou jezdíme
do Vyškova. Pokud žák nebyl nepřátelsky
naladěn vůči většímu množství vody, určitě se těšil na každý čtvrtek. Po dvou vyučovacích hodinách plavání nastala očekáva-
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ná chvíle nákupu v bufetu, kterou si téměř
nikdo nenechal ujít. Radost z nákupu byla
zmenšena snad jen zákazem pojídat nakoupené zboží před obědem nebo v autobuse.
Pro žáky 4. a 5. ročníku byla uspořádána
beseda o Indii. Život v této zemi přiblížila
paní Ondrušková.
Jako v minulých letech proběhl i letos v sále karneval. Díky sponzorům jsme
měli bohatou tombolu a jistě nikdo neodcházel s prázdnou. O program a hudební
doprovod se nám postaral DJ Radúz.
Počasí se nám postaralo o krátkou sněhovou nadílku (přesto jsme nestihli postavit sněhuláky pro Afriku) a o ledovou
skluzavku od hřiště ke školce, kterou žáci
s radostí o velké přestávce využili.

Po tomto „klidném“ období nás čekají
nejen akce tradiční (vynášení Morany, jarní
tvořivé dílny, den čarodějnic, …škola v přírodě), ale nebudou chybět ani akce nové.
V pátek 22. března nás navštívila spisovatelka dětských knih Petra Braunová.
Ti, kteří rádi přichází „věcem na kloub“,
se jistě těšili na Matematického klokana
(školní kolo proběhlo v pátek 22. března).
Ve čtvrtek 28. března prožijeme sportovní den v hale NewPark. Další novinkou je soutěž ve skákání přes švihadlo, která proběhne v druhé polovině května.
Pěkné prožití přicházejících jarních dní.
Klára Sovadinová,
učitelka ZŠ

ZE SPORTU
Tělovýchovná jednota Holubice –
oddíl volejbalu
A družstvo – 2. liga; český pohár
Už před začátkem sezóny se dalo očekávat, že A tým bude jedním z kandidátů
na výhru ve skupině C druhé ligy. Důvodů
bylo hned několik, lodivod z Bučovic,
Zbyněk Čížek, zavelel k postupu do první ligy, a tak ubyl jeden z dlouhodobých
druholigových rivalů. Dalším plusem bylo
oznámení příchodu dvou stěžejních posil.
Z hostování v extraligovém Zlíně se vrátil slavkovský Pavel Kolář, kterého doplnil
taktéž extraligový Jan Muroň. Oba hráči
skvěle zapadli a již v letní přípravě předváděli společně se stálicemi holubického kádru skvělé výkony. A teď do přítomnosti.
Neskutečná bilance 99:4, co se tedy týče poměru vyhraných a prohraných setů. Na zá16

pasy je to pak neskutečných 33:0 a náskok
23 bodů na druhou Ostravu. Vzhledem
k tomu, že do konce sezóny zbývá odehrát
dva dvojzápasy, je jasné že se A tým stane
vítězem skupiny C druhé ligy. Co dále? To
není jisté, První liga je soutěž, která se hraje velmi finančně a časově náročným systémem pátek-sobota. Dle interních ohlasů je
však pravděpodobné, že se tým účastní alespoň kvalifikace a popere se s vítězi ostatních skupin druhé ligy a sestupujícím z ligy
první o prvoligovou příslušnost.
I přes to, že na druholigové zápasové
bilanci svítí v kolonce proher nula, jednu
porážku naše áčko muselo přijmout. Šlo
o zápas druhého kola českého poháru proti extraligovému Zlínu a prohra to vůbec
nebyla jasná. Po dvou vyhraných setech
Zlína jsme skvěle dotáhli stav na 2:2 a musel tedy rozhodnou tie-break, který jsme
prohráli nejtěsnějším rozdílem 13:15.
HOLU B I CKÝ ZP R AVODAJ 1/ 2019

Extraligový Zlín přijel do Holubic v plné sestavě včetně ex-reprezentanta Jiřího Vašíčka
ro) šestibodový náskok na druhé Orlovice.
99 bodů Rozpis přidělil následující jarní domácí zá76 bodů pasy, na které se určitě přijďte podívat:
63 bodů 21. 4. 10:00 Holubice B – Sokol Dědice
50 bodů 5. 5. 10:00 Holubice B – Sokol Drnovice
48 bodů 19. 5. 10:00 Holubice B – Sokol Orlovice
47 bodů 2. 6. 10:00 Holubice B – Slavkov u Brna
37 bodů 16. 6. 10:00 Holubice B – Sokol Vítovice
27 bodů
27 bodů
Mládež (okresní přebor žáků; kraj24 body ský přebor kadetů/juniorů)
6 bodů
Naši kluci mají za sebou první sezónu
spojeného krajského přeboru kadetů a juniB družstvo (HoPo) – Okresní přebor orů, který se hraje stejně jako okresní přebor
Po rozdělení projektu HoPo (spojení žáků turnajově. Na turnajích většinou klunašeho B týmu s pozorským) hraje naše ci končili s bilancí jedné prohry a dvou výbéčko okresní přebor. Situace je téměř to- her nebo dvou proher a jedné výhry. Nikdy
tožná jako v případě áčka, tedy předsezón- se jim nepovedlo porazit všechny soupeře
ní posily spojené s následným průběžným a postoupit tak do vyšší výkonnostní skupivedením v soutěži. Rozdílem je, že béčko ny. Z pozice trenéra však musím jen chválit.
neprohrálo jediný set a s bilancí 24:0 má Výsledky jednotlivých zápasů nejsou kdoví
v polovině soutěže (okresní přebor se hra- jaké…, ale předváděná hra a zapálení proje převážně venku systémem podzim-ja- ti mnohdy starším jedincům bývá opravdu
Tabulka:
1. Holubice
2. Volejbal Ostrava
3 Drásov
4. Blue Volley Ostrava
5. Morávka
6. Šlapanice
7. Olomoucko
8. Nový Jičín
9. Lanškroun
10. Česká Třebová
11. Kadetská reprezentace
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Družstvo kadetů na domácím turnaji
radost. Klukům bych chtěl tímto poděkoHolubáckééé Nohec
vat za velmi dobrou tréninkovou i zápasoV novém ročníku soutěže v nohejbalu
vou docházku a za skvělý přístup. Věřím, že
v
roce
2019 hrajeme 2. ligu s těmito družpokud se volejbalu budou věnovat i nadále,
stvy:
bude budoucnost volejbalu v Holubicích
Skupina B
zase na jednu generaci zajištěna.
NK R.U.M. Holubice
NK BAJDA Kroměříž
Z našich mimosportovních plánovaTJ SOKOL Zbečník
ných akcí na hřišti TJ:
NK DYNAMO Pankrác
30. dubna 2019
TJ SOKOL Příšovice
Pálení čarodějnic + sportovní den pro
NK CLIMAX Vsetín
děti, událost na FB: „Pálení čarodějnic
SKP Žďár nad Sázavou
v Holubicích na hřišti 2019“, od 17 hodin
22. června 2019
90 let volejbalu: Exhibiční utkání proti extraligovému Volejbalu Brno; zápasy
mládeže; večerní posezení s bývalými hráči; o dalším programu budeme informovat
Veškeré sportovní aktuality včetně aktuálních výsledků můžete sledovat na Facebooku: www.facebook.com/
TJHolubice.
za TJ Holubice,
oddíl volejbalu Richard Surman
18

Domácí utkání
14. 4. 2019 Holubice – Žďár nad Sázavou
28. 4. 2019 Holubice – Kroměříž
1. 5. 2019 Holubice – Zbečník
12. 5. 2019 Holubice – Pankrác
9. 6. 2019 Holubice – Příšovice
31. 8. 2019 Holubice – Vsetín (tělocvična)

Přijďte nás na naše zápasy povzbudit, těšíme se na vás a děkujeme za vaši podporu.
za TJ Holubice,
oddíl nohejbalu Roman Dlabka
HOLU B I CKÝ ZP R AVODAJ 1/ 2019

OSTATNÍ AKCE A POZVÁNKY
V domově Anvete budou senioři
jako v bavlnce, v Holubicích bylo
otevřeno nové bydlení pro seniory

co dělat, stříhat a jak starat o mladé i starší ovocné stromky nám předával pan
Antonín Florián, který zodpověděl i četné dotazy.
Společnost MIRROR pana Pavla
Moc jim všem děkuji za vstřícnost
Šmerdy vybudovala v Curdíku are- a ochotu.
ál s promyšlenými a moderně vybavenými budovami, ve kterých veškeré prostory
řešili tak, aby se zde lidé cítili jako doma.
O tom se mohlo přesvědčit opravdu velké množství návštěvníků, kteří si v pátek
před Štědrým dnem udělali čas a při dni
otevřených dveří si celý komplex Anvete
prohlédli. Hosté si mohli projít všech
39 bezbariérových bytů a krásné společné prostory, které tvoří příjemná kavárna
se zimní zahradou, vybavená společenská
místnost s terasou a kuchyňkou i tělocvična. Součástí objektu je i upravená zahrada s jezírkem, altánem s venkovním grilem a několika sportovně- společenskými
aktivitami.
Instruktáž jarního řezu ovocných stromků
Věřím, že ubytovaní senioři toto krásné
a důstojné prostředí ocení.
Letošní turistický rok zahájíme
Ilona Marinčová,
27. dubna jednodenním zájezdem v termístostarostka málních lázních Veľký Meder, který byl
velmi rychle obsazený. Do Mederu se podíváme ještě jednou, v říjnu. V sobotu 24.
Jarní aktivity u holubických
srpna navštívíme Boskovice, kde si prozahrádkářů
hlédneme hrad a zámek a po obědě se půPo úspěšné loňské odborné přednášce jdeme pobavit do místního Westernového
s ukázkou jarního řezu ovocných stromů městečka.
jsme se rozhodli ji letos uspořádat znoLoni jsme bohužel museli zrušit invu. Opět nás neodmítli s žádostí o laska- struktáž ve vazbě květin, snad bude v tomvé „zapůjčení sadů“ u rodin Radimákovy, to roce počasí přívětivější, naprší a společDúbravkovy a Horňákovy v Kruhu. ně s pěknou úrodou květin na zahrádkách
Poslední únorový den byl sice chladný Vás na ni budeme moci pozvat.
Ilona Marinčová,
a větrný, ale to neodradilo zájemce z řad
předsedkyně ZO ČZS
zahrádkářů i občanů Holubic. Rady, jak
H O LU B I CKÝ Z PR AV ODAJ 1 /2 0 1 9
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Přehled chystaných akcí:
6. dubna
7. dubna
duben
13. dubna
27. dubna
30. dubna
11. května
18.-19. května
23.-24. května
25. května
8. června
červen
16. června
22. června

Den Země, úklid obce po zimě (kulturně-školská komise)
Posezení pro seniory (sociálně-zdravotní komise)
Sběr papíru (Základní a mateřská škola Holubice)
Vítáme jaro (kulturně-školská komise)
Zájezd do termálních lázní Veľký Meder (zahrádkáři)
Pálení čarodějnic na hřišti + sportovní den (TJ Holubice)
Přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad před budovu OÚ
Dny zdraví (kulturně-školská komise)
Obecní referendum, volby do Evropského parlamentu
Farní den (Korouhev sv. Václava)
Babské hody (holubické stárky)
Holubácká sedmička, míčový sedmiboj na hřišti (TJ Holubice)
Vítání občánků (kulturně-školská komise)
Výročí 90 let od založení volejbalu v obci (TJ Holubice)

INZERCE
Základní škola hledá pracovnici na pozici

vychovatelky ranní družiny,
s nástupem od 1. září 2019.
Pracovní doba od 6.45 do 7.45, pouze v době školního vyučování.
Bližší informace u ředitelky školy.

Redakční uzávěrka pro příspěvky příštího čísla Holubického zpravodaje bude ve středu 12. června 2019.
Články, oznámení nebo podněty zasílejte prosím na mailovou adresu Marincova.Ilona@seznam.cz.
Za původnost a věcnou správnost uvedených příspěvků odpovídají autoři. Redakce pouze zodpovídá
za jazykovou úpravu.
Veškeré informace a aktuality z obecního úřadu i všechny fotografie z akcí, pořádaných v obci,
můžete najít na webových stránkách Holubic: www.holubiceou.cz.

20

HOLU B I CKÝ ZP R AVODAJ 1/ 2019

PYŽAMOVÁ ZÁBAVA

Redakce zpravodaje
a vedení Obce Holubice
Vám pąejí pąíjemné
a klidné prožití
velikonoéních svátkč.
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