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Ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Holubice konaného dne 28. března 2019 

•  Zastupitelstvo obce vyhlašuje místní referendum s otázkou: „Požadujete, aby obec Ho-
lubice učinila veškeré možné kroky v samostatné působnosti vedoucí k zákazu provo-
zování hazardních her uvedených v § 3 odst. 2, písmeno e, zákona č.186/2016 Sb., o ha-
zardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, tedy technických her, na celém svém 
území?“ na den 24. a 25. května 2019.

•  Byla schválena Smlouva o dílo mezi firmou MIRROR CZ spol. s r.o. a Obcí Holubice 
na výstavbu parkovacích míst na pozemcích p. č. 599/14 a 599/15 v termínu do 31. srp-
na 2019.

•  Zastupitelstvo schvaluje vyvěšení záměru na odprodej části pozemku p. č. 191/3 o vý-
měře cca 50 m2 (bude upřesněno geometrickým plánem), v lokalitě Kruh za zahradami.

•  Zastupitelé schválili zařazení částky na projektovou studii a projektovou dokumenta-
ci na využití prostoru k odpočinkovým aktivitám v Curdíku na p. č. 886/72, za cenu 
42 350,- Kč a 165 770,- Kč.

•  Zastupitelé souhlasí s umístěním druhého stožáru bezdrátové technologie na střechu 
obecního úřadu pro firmu Net Deluxe Slavkov za cenu 20 000,- Kč bez DPH ročně 
(za oba dva stožáry).

•  Zastupitelstvo schvaluje Plánovací smlouvu mezi Obcí Holubice a firmou MIRROR 
Development, s.r.o. na výstavbu bloku C domu pro seniory Anvete. Tím bude zabezpe-
čen příspěvek na rozšíření ČOV v částce 10 000,-Kč na osobu v bloku C, kde bude uby-
továno cca 43 osob. Tato budova nahradí plánovanou výstavbu čtyř rodinných domů 
na pozemcích investora.

•  Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o právu stavby pro firmu MIRROR Development, 
s.r.o. na výstavbu bloku C domu pro seniory Anvete v Curdíku.

•  Jako zástupce pro valnou hromadu společnosti VaK Vyškov byl schválen pan Petr Hanák.
•  Zastupitelstvo schvaluje plánovací smlouvu mezi Obcí Holubice a firmou Tým pro far-

macii na výstavbu osmnácti rodinných domů v lokalitě Curdík U Cihelen. Výstavba 
bude probíhat ve dvou etapách, developer se zavazuje uhradit příspěvek na budování in-
frastruktury ve výši 40 tis. korun na jeden dům. Dále projekt bude obsahovat výstavbu 
čtyřiceti parkovacích míst a stání pro kontejnery na tříděný odpad. Dále poskytne obci 
finanční dar ve výši 700 tis. Kč na vybudování odpočinkové zóny.

•  Byla schválena Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi Obcí 
Holubice a společností E.ON na pozemcích p. č. 156/1 (PK 535), 620/5 (PK 531), 
599/12 (PK 532), 599/6, 599/13, 599/15, 599/14, 597/1, 597/16, 597/17, 597/18, 599/129, 
599/130, 599/86, 599/95, 599/12 (PK 530) a 599/75 za cenu 13 360,-Kč bez DPH.

•  Zastupitelstvo schvaluje finanční prostředky na vizualizaci a přípravu projektu pro bi-
kepark za domem seniorů za cenu 34 000,-Kč včetně DPH. Jedná se o cyklotrasy s pře-
kážkami, které budou sloužit pro cyklisty k získání zkušeností pro kvalitnější a dokona-
lejší cyklistiku.
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•  Zastupitelé souhlasí s konáním dvou turnusů přívesnického tábora v měsíci srpnu 
a s odpovědnou osobou paní Petrou Šujanovou.

•  Zastupitelstvo schvaluje zařazení částky max. 70 000,- Kč do rozpočtu na pořízení ná-
bytku pro venkovní posezení před hostincem U Kapličky.

•  Bylo také schváleno rozšíření venkovního posezení rozebíratelnou dlažbou a osazení 
sloupu elektrického vedení v režii nájemce.

•  Zastupitelstvo nepřijalo usnesení k osazení dvou venkovních reproduktorů před hos-
tincem.

•  Zastupitelstvo schvaluje redakční radu Holubického zpravodaje ve složení: Ilona Ma-
rinčová, Dalibor Koukal, Vladimíra Franková, Petra Šujanová, Hana Moualla, Magdale-
na Hochmanová a Hana Procházková.

•  Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 2/2019.
•  Pan starosta seznámil přítomné s průběhem prací na akci chodník Curdík - Nádraží. 

Proti původnímu projektu bylo provedeno zatrubnění příkopu, chodník je postaven 
na zatrubnění a od komunikace je oddělen zeleným pásem. Pouze pod mostem je ve-
den v původní trase, a toto místo musí být zabezpečeno zábradlím v délce cca 85 met-
rů. Původně by muselo být osazeno zábradlí v délce 700 metrů.

•  V obci byly opraveny propadlé chodníky a probíhá zpevnění koryta potoka v Curdíku.
•  Probíhají přípravy projektové dokumentace na rozšíření ČOV v důsledku nárůstu po-
čtu obyvatel. Projektovou dokumentaci zpracovává firma AQUAProcon na ekvivalent 
2700. Probíhá připomínkové řízení ze strany garanta a provozovatele pana Gottwalda. 
Plán výstavby je na příští rok a cena akce bude 15 až 20 mil. Kč.

Ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Holubice, konaného dne 9. května 2019

•  Pan Stanislav Přibyl předal Muzeu Vyškovska katalogy Keltské pohřebiště v Holubi-
cích a v Křenovicích. Paní Mgr. Rybářová nabídla možnost vyhotovení návrhu infor-
mační tabule pohřebiště Keltů. Vzhledem k tomu, že katalogy byly Muzeu dodány 
bezplatně, bude tedy návrh na informační tabuli také bezplatný.

•  Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo evidenční číslo Zhotovite-
le 10/2018/EDMA ze dne 26. 6. 2018 na akci „Chodníky Holubice 2018“ mezi Obcí 
Holubice a firmou EDMA, s.r.o. Cena byla navýšena z důvodu víceprací na celkovou 
sumu 5 405 357,080,-Kč.

•  Zastupitelstvo schválilo Dodatek č. 2 Plánovací smlouvy mezi Obcí Holubice a spo-
lečností MIRROR Development s.r.o. na výstavbu bytových domů v lokalitě Kruh 
Sadůvky. V Dodatku je uvedeno, v jaké stavební připravenosti bude třída mateřské 
školy předána a podmínky jejího provozu.

•  Byla schválena Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Holubice a firmou 
E.ON Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu 1 000,- Kč bez DPH. Týká se přípojky 
NN na pozemku obce parc. č. PK 67/1 a 254/1.
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•  Zastupitelstvo schvaluje objednání navýšení příkonu kapacity jističe a rekonstrukci 
elektrických rozvodů v pohostinství U Kapličky.

•  Zastupitelstvo souhlasí s příspěvkem ve výši 7 500,- Kč na provoz Linky bezpečí.
•  Zastupitelstvo schvaluje Dohodu o spolupráci mezi Obcí Holubice a společností 

MIR ROR Development s.r.o. Předmětem Dohody je vybudování chodníků, společ-
né stezky pro chodce a cyklisty, dětského oválku a ochranné terénní vlny pod mís-
tem železničního mostu v lokalitě mezi tratí od silnice na Křenovice po dům senio-
rů Anvete. Dále MIRROR provede výkopové práce pro provedení workoutové plo-
chy, hřiště na pétangue, pro fitness stroje, pro vybudování kotevních prvků mobiliáře 
a provede terénní práce spočívající v modelaci terénu na ploše pro bicros.

•  Zastupitelstvo schválilo členům volební komise a zapisovatelce navýšení odměny 
o 500,- Kč.

•  Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č.3/2019.
•  Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření územního 

celku mezi Obcí Holubice a společností TOP AUDITING s.r.o. na rok 2019-2020 
za cenu 30 000,- Kč bez DPH.

•  Bylo schváleno uzavření Smluv o právu k provedení stavby na přeložení inženýrských 
sítí mezi Obcí Holubice a vlastníky pozemků parc. č. 349, 402, 412 a 310 v k.ú. Holubice.

•  Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhra-
dě nákladů s ní souvisejících na přeložení STL plynovodní přípojky mezi Obcí Ho-
lubice a firmou GasNet, s.r.o. z důvodu rekonstrukce kulturního střediska a pohos-
tinství.

•  Firmě SKR TRADE s.r.o. bylo vydáno územní rozhodnutí na výstavbu 48 rodinných 
domů v lokalitě Curdík-sad. Firma SKR TRADE s.r.o. projekt prodává společnosti 
SLN TECHCONTROL s.r.o. Vedení obce oslovilo zástupce této firmy a dohodli se 
na změně plánovací smlouvy, ve které budou specifikovány požadavky obce.

•  Pan starosta informoval o jednání ohledně zhotovení Bike parku za Anvete. V letoš-
ním roce bude vybudována surová hmota, poté budou osazeny veškeré prvky a vyse-
je se trávník. 

•  Výstavba chodníku mezi nádražím a Curdíkem je téměř dokončena. Proběhne výsev 
trávy, konečné úpravy a bude nainstalována nová zastávka.

•  Probíhá výstavba parkoviště u bytových domů v Kruhu. Byla odbagrována plocha 
mezi BD1 a BD3, uložená chránička elektrického vedení, osazeny obrubníky a zho-
toven podklad. Vybudovaná parkovací stání bude obec pronajímat.

•  Společnost Respono, a.s. pořádá 31. 5. 2019 valnou hromadu. Jako zástupce pojede 
pan Přibyl.

•  Pan starosta informoval o místě a průběhu Voleb do Evropského parlamentu a Míst-
ního referenda. 

•  Občan přečetl otevřený dopis Nadačního fondu proti korupci obci Holubice, kon-
krétně panu starostovi.

•  Další občan se zeptal, proč byl bod č. 6 Dodatek ke smlouvě o spolupráci s EDP stažen 
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z programu zasedání. Pan starosta odpověděl, že to bylo staženo z programu po doho-
dě se zastupiteli z důvodu ověřování některých skutečností.

redakčně upravila Ilona Marinčová

Registrace k odběru novinek - newsletter

Sdělujeme všem zájemcům o zasílání novinek z webu obce Holubice do soukro-
mých mailů postup přihlášení. Na pravé straně záhlaví webu, pod měnící se fotografií 
obce, je nabídka „odběr novinek.“ V této nabídce si vyplníte jednotlivé kolonky: svoje 
jméno, e-mailovou adresu a na závěr odkliknete kolonku registrovat. Po těchto opera-
cích vám přijde oznámení na váš e-mail a je třeba kliknutím potvrdit registraci k odbě-
ru novinek. Po absolvování tohoto postupu budou registrovaným účastníkům přichá-
zet veškerá oznámení, nabídky a pozvánky ukládané na web obce Holubice (rozhlaso-
vá hlášení).

Nový územní plán Obce Holubice

V rámci přípravy budou na podzim všichni občané a majitelé nemovitostí v Holubi-
cích vyzváni, aby podali své připomínky a návrhy k novému územnímu plánu. Podle zá-
kona musí mít obce nový územní plán nejpozději do konce roku 2022.

Připomínky je třeba podávat obecnímu úřadu pouze písemnou formou.

CHOVEJME SE EKOLOGICKY

Žádáme občany, aby nevhazovali použité vlhčené ubrousky, tyčinky na čiš-
tění uší, ostatní hygienické potřeby a použité jedlé oleje do toalet!

Na čistírně odpadních vod způsobují velké provozní problémy, neustále ucpáva-
jí a následně ničí čerpadla, která pak vyžadují častější drahý servis. Pokud by situa-
ce přetrvávala, bude Obec nucena, kvůli narůstajícím nákladům, výrazně zdražit po-
platek za stočné.

Na použité kuchyňské tuky a oleje je před obecním úřadem, u bytových domů 
a v Curdíku umístěna sběrná nádoba. Tuky zde prosím ukládejte  uzavřené v PET 
lahvích s širokým uzávěrem. Nepatří tam motorové a jim podobné oleje!

Při ukládání tříděného odpadu do kontejnerů prosím sešlapávejte PET lahve i pa-
pírové krabice. Do každého kontejneru se tak vejde daleko více odpadu!

UPOZORNĚNÍ

Žádáme občany, aby kvůli fakturaci stočného hlásili ihned na Obecním úřadě Ho-
lubice každou změnu počtu obyvatel v domě. 

Po vystavení faktury ji už nelze měnit! 
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Výsledky voleb do Evropského parlamentu a místního referenda

Referendum v Holubicích se uskutečnilo společně s volbami do Evropského 
parlamentu v pátek a v sobotu 24. a 25.  května 2019. 

Výsledky referenda
Počet oprávněných voličů v obci byl 964, volební účast byla 64,21 %. 
Otázka: „Požadujete, aby obec Holubice učinila veškeré možné kroky v samostatné 

působnosti, vedoucí k zákazu provozování hazardních her uvedených v § 3 odst. 2, pís-
meno e, zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, tedy 
technických her, na celém svém území?”

Pro zákaz technických her, tedy pro odpověď ANO, se vyslovilo 209 občanů, což je 
33 %. Odpověď NE znamenala souhlas s provozem kasína i s technickými hrami, tuto 
možnost na volebním lístku zatrhlo 407 lidí, celkem 67 % voličů. 

Výsledky hlasování voleb do Evropského parlamentu 
Počet oprávněných voličů byl 953, vydaných obálek bylo 544 kusů, z toho platných 

hlasů 530, což je 97,43%. Volební účast u nás byla díky referendu vysoká – 57,08%, ce-
lorepublikový průměr byl jen 28,72%.

  
1. ANO 2011   102 hlasů 19,2 %
2. Česká pirátská strana   77 hlasů 14,52 %
3. ODS   73 hlasů 13,7 %
4. SPD   46 hlasů 8,67 %
5. KDU-ČSL   43 hlasů 8,11 %
6. ČSSD   42 hlasů 7,92 %
7. Koalice STAN a TOP 09  42 hlasů 7,92 %

Ilona Marinčová, místostarostka
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CO JE V OBCI NOVÉHO

•  Z Podnádraží do Curdíku je položený 
nový spojovací chodník i s novou auto-
busovou zastávkou, zastávka je posunu-
tá z důvodu požadavku Policie ČR. Ná-
sledně ještě proběhne montáž ochran-
ného zábradlí na část chodníku pod při-
vaděčem.

•  Také byla vystavěna opěrná zídka u vy-
ústění potoka v Curdíku a zabezpečen 
hlavní řad veřejného vodovodu.

•  Do školy po vysušení promáčeného 
zdiva nastoupila specializovaná firma 
k opravám podlah, zdí a stropů poniče-
ných při listopadové havárii vody. 

•  V části obce Kruh pokračuje firma MIR-
ROR s dostavbou bytového domu č. 8.

•  Je už také dokončené nové parkoviš-
tě s dvaadvaceti stáními před bytovými 
domy, která obec pronajme zájemcům. 
Podmínky pronájmu parkovacích míst 
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budou zveřejněny na webu obce a vy-
hlášeny rozhlasem.

•  V Curdíku započala stavba rodinných 
domů a budovy C domova pro seniory 
Anvete.

•  V nejbližší době bude pro veřejnost ote-
vřeno sportovní hřiště s umělým povr-
chem na školní zahradě. Bude zde umís-
těna i mobilní toaleta.

Ilona Marinčová, kronikářka

S paní Mar-
kétou Chromou 
jsme dlouholeté 
kamarádky, ale to 
samozřejmě ne-
byl jediný důvod, 
proč vám tuhle 
zajímavou a aktiv-
ní ženu chci před-
stavit. Je rodačkou 
z Holubic, velkou 

patriotkou, a to s sebou přineslo i široký 
okruh jejích volnočasových zájmů. V Ho-
lubicích působí druhé funkční období 
jako zastupitelka, je předsedkyní sociálně 
– zdravotní komise, členkou výboru ZO 
ČZS, je také jednou z organizátorek pyža-
mových zábav a bývá zkrátka u všeho pod-
statného, co se u nás děje.

S manželem Radkem žije v rodinném 
domě, který si sami postavili a kde spolu 
vychovali dvě už dospělé dcery. Vystudo-
vala polygrafickou školu v Brně, v součas-
né době pracuje v administrativě.

Jak vlastně vypadá práce předsedkyně 
sociálně-zdravotní komise? Baví Tě to?

M. Ch.: Předsedkyní této komise 
jsem asi osm let, baví mě to a jsem za to 
ráda. Díky ní mám možnost navštěvo-
vat naše seniory a mohu jim nejen popřát 
k jejich životnímu jubileu, ale hlavně si 
od nich poslechnout životní příběhy a osu-
dy, které je potkaly během jejich dlouhého 

života. Návštěva u jubilanta je vždy pře-
dem domluvena a díky příspěvku obecní-
ho úřadu jim přineseme dárkový balíček 
společně s přáním a květinou. Dále každo-
ročně na jaře organizuji, společně s ostat-
ními členy sociální komise, setkání seniorů 
v kulturním středisku, kde si mohou spolu 
popovídat, pobavit se, poslechnout si hud-
bu a různá vystoupení a zatančit si. 

V Holubicích pořádáme každoroč-
ně mnoho kulturních a společenských 
akcí? Kterou máš osobně nejraději?

M. Ch.: Asi bych měla říci, že je to Py-
žamová zábava, kterou organizuji. Ale nej-
raději mám Svatováclavské hody, které pa-
tří neodmyslitelně k naší kultuře, vždyť 
v krojích chodili již naši prarodiče. Proto je 
potřeba tuto tradici stále udržovat, i když je 
to dnes pro rodiče stárků velká starost a fi-
nanční zátěž, ale je to také hrdost a radost, 
když vidím, že se mladí lidé dokáží bavit 
lidovým tancem a zpěvem, které v součas-
nosti občas chybí. Sama jsem byla několi-
krát stárkou a jsem ráda, že si tyto krojova-
né sváteční dny užily i obě moje dcery.

Jaká by měla být obec, ve které bys 
chtěla žít?

M. Ch.: Plná spokojených lidí, kteří 
se vzájemně pozdraví, budou se potkávat 
na obecních akcích, ale hlavně budou po-
zitivně naladěni. Vím, je to v dnešní uspě-
chané době téměř nereálné, ale pojďme se 
o to alespoň pokusit.

LETNÍ ROZHOVOR



Co bys vzkázala spoluobčanům?
M. Ch.: Bylo by dobré, aby se obča-

né, kteří se přistěhují do Holubic, nahlá-
sili k trvalému pobytu. Díky tomu, že se 
nepřihlásí, totiž přicházíme v našem obec-
ním rozpočtu o nemalou částku, což je 

škoda. A závěrem děkuji všem za podpo-
ru v komunálních volbách, kdy jsem se 
opět dostala do zastupitelstva obce. Vážím 
si toho.

Děkuji Ti za rozhovor. 
Ilona Marinčová, kronikářka

Co bylo v minulosti zaznamenáno 
v obecní a školní kronice Holubic, 

rok 1912 

Konsorcium Vincence Jindřicha, Fran-
tiška Floriána, Jana Nohela a Pavla Bar-
táka zprovoznilo novou velkou a moder-
ní kruhovou pec na pálení cihel a vápna 
na pozemku u císařské silnice do Slavko-
va. V Holubicích tehdy prosperovaly dvě 
velké a dvě menší cihelny! 

Místní školní rada podala k c. k. (císař-
sko-královské) zemské školní radě žádost 
na zřízení pobočky u první třídy, protože 
se v ní v tomto školním roce učilo 85 žáků, 
do druhé třídy chodilo 65 žáků. Poprvé se 
sešla komise kvůli přestavbě školy, která už 
kapacitně nestačila. Jednohlasně se usnesli 
provést celkovou přestavbu školní budovy 
na jaře příštího roku. Výnosem byla usta-
vena třetí třída, kdy se ve dvoutřídní ško-
le učila I. A třída dopoledne (děti 7 až 9 
let), I. B třída odpoledne (10 až 12 let), II. 
třída s dětmi do 14 let se učila samostat-
ně ve druhé učebně. Novou učitelkou byla 
v I. A třídě Anežka Holancová. Dne 12. říj-
na byl po menších změnách schválený plán 
přestavby a přístavby školní budovy. 

V říjnu byl potok na návsi zatrubněn, 
po zasypání a srovnání terénu bylo v kro-
nice konstatováno, že „náves vypadá o mno-
ho lépe.“

Mezi svátky, 29. prosince, sehrál So-
kol dětské představení „Honza v zakletém 
zámku,“ kdy byly z výtěžku 34 korun za-
koupeny knihy do školní knihovny. 

Rok 1912 byl chladný, deštivý, zima 
až do 31. prosince byla plná bláta a mlhy. 
Úroda obilí byla celkem slušná, ale jeteliny 
shnily na poli, kopání brambor a řepy bylo 
kvůli blátu obtížné.

Ilona Marinčová, kronikářka

Zajímavé pamětnické fotografie 
Holubic 

Mezi pamětnické fotografie jistě pat-
ří vzpomínky na velmi bohatou historii 
ochotnického divadla v Holubicích, kte-
rá začala už v roce 1887, jak se můžeme 
dočíst ve školní kronice. Já dnes ale budu 
psát o posledních ochotnících, které jsem 
v Holubicích sama zažila, o divadelním 

H O LU B I C K Ý  Z P R AV O D A J  2 / 2 0 1 9  7

STŘÍPKY Z HISTORIE HOLUBIC



spolku Perun, který před dvaceti lety za-
čal nacvičovat veselohru Františka Rin-
go Čecha „Dívčí válka,“ hráli ji s velkým 
úspěchem desetkrát. V Holubicích dvakrát 
19. února 2000, poté i v okolních obcích. 
Za dva roky nastudovali další hru F. R. Če-
cha „Pravda o zkáze Titanicu.“ V Holubi-
cích měla premiéru 16. února 2002, uvedli 
ji pak úspěšně ještě v mnoha blízkých ves-

nicích. Ochotníky režíroval Petr Koukal, 
výpravy se ujal Pavel Blahák. Výborné he-
recké výkony, povedené kostýmy a rekvi-
zity, skvěle sladěné obsazení… 

Ti z vás, kteří jste tato dnes už kultovní 
představení navštívili, si určitě pamatujete 
zcela nabitý sál kulturního střediska, salvy 
smíchu a dlouhý zasloužený potlesk. 

Ilona Marinčová, kronikářka

8 H O LU B I C K Ý  Z P R AV O D A J  2 / 2 0 1 9

Na přelomu měsíců dubna a květ-
na se upravilo okolí kostela. Byly vysáze-
ny stromy, okrasné keře a zaseta tráva tak, 
aby bylo vše připraveno na 90. výročí po-
stavení a posvěcení kostela. Velký dík pat-
ří panu Pavlovi Šmerdovi i ostatním, kteří 
pomohli při úpravě terénu.

V sobotu 25. května se konal další far-
ní den tentokrát na téma „Misie.“ Poča-
sí trošku zkoušelo naši trpělivost, ale na-
konec se umoudřilo. Pro děti bylo připra-
veno sedm stanovišť s úkoly představující 
jednotlivé světadíly. Po splnění všech úko-
lů šly děti společně s hlavní organizátor-
kou, tetou Peťou, hledat zakopaný poklad. 
Během této akce se mohli všichni občers-
tvit jídlem od našich šikovných žen a dát 
si něco k pití. Bylo možné si prohlédnout 
kostel i kostelní věž se zvony. V interiéru 
kostela byla umístěna výstavka k 50. výro-
čí úmrtí Dp. Jana Hlouška, děkana a fará-

ře v Doubravníku. V našem kostele půso-
bil jako kněz – důchodce. Zemřel 24. květ-
na 1969 a je pohřben na místním hřbitově 
v Holubicích.

Na závěr bych vás ráda pozvala na slav-
nostní mši svatou, která, se bude konat 
v neděli 14. července před kostelem svatého 
Václava. Pozvání přijal i Mons. Pavel Posád.

Za farníky Miloslava Malíková

FARNÍ OKÉNKO

KULTURA

Setkání seniorů 2019

V neděli 7. dubna proběhlo další setkání 
seniorů, které pořádala sociálně - zdravot-
ní komise a Obecní úřad Holubice. Tento-
krát byl program velmi bohatý na hudeb-

ní vystoupení. Nejdříve nám zahráli a za-
zpívali sourozenci Koudelkovi, kteří před-
vedli své umění s kytarou. Zaznělo něko-
lik známých písniček z pohádek, ale i mo-
derní hudební scény. Součástí programu 
bylo také vystoupení Tanečního Sivického 

Farní den
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Klubu, kde jsme se přenesli nejen na Di-
voký Západ, ale i na palubu lodi mezi ná-
mořníky. Asi každého potěšilo vystoupe-
ní dětí z Mateřské školy Holubice, které 
nám předvedly pomocí své dětské rozto-
milosti vystoupení plné písniček, básniček 
a tanečků. Na závěr celého odpoledne vy-
stoupila i Sivická kapela. Při lidové hud-
bě si senioři zatančili, zazpívali a samozřej-
mě i odpočinuli při poslechu. Chtěla bych 
touto cestou poděkovat všem členům so-
ciálně - zdravotní komise, kteří společ-
nými silami připravili veškeré občerstve-
ní. Sponzorům pak děkuji za krásné ceny 
do tomboly a také obecnímu úřadu za fi-
nanční podporu.

Markéta Chromá, 
předsedkyně sociálně - zdravotní komise

Jak jsme přivítali jaro?

Zima byla sice krásná, ale už jsme se 
všichni těšili na jaro. A protože jsme byli 
netrpěliví, využili jsme příležitosti a šli 
jaru a sluníčku naproti. Letos jsme v Ho-
lubicích přivítali jaro v sobotu 13. dubna 
krátce po poledni. V sále hostince U Kap-
ličky připravily členky kulturně – školské 
komise pro děti a dospělé velikonoční díl-

ničky, malování na obličej, vplétání květů 
do vlasů, prodej velikonočních dekorací, 
svíček, mýdel, a košíkářského zboží. Moh-
li jsme si pochutnat na vyhlášených zákus-
cích z cukrárny Mopeka Kojátky a také za-
koupit krásně barevné nazdobené perníč-
ky. Před hostincem se děti potěšily „mi-
nizoo“ pana Josefa Hrdiny a povozily se 
na oslíkovi Oliverovi rodiny Krejčířových. 
Děkujeme všem, kteří nám pomohli s pří-
pravou a hladkým průběhem celého od-
poledne.

Ilona Marinčová, 
členka kulturně – školské komise

Na hřišti se pálily čarodějnice

I letos jsme zakončili zimní období spá-
lením čarodějnice a přivítali jaro. Posled-
ní dubnový den byly na hřišti připraveny 
hry pro děti, občerstvení a za zvuků dět-
ské diskotéky a vůně opékaných špekáč-

Setkání seniorů

Vítáme jaro



ků jsme čekali na zapálení dvoumetrové 
vatry, kterou na vrcholu zdobila čaroděj-
nice, symbol zimy. Poté jsme u příjemné-
ho tepla z táboráků a za doprovodu kytar, 
banja a dalších hudebních nástrojů, zpíva-
li až do pozdních hodin. TJ Holubice dě-
kuje všem zúčastněným za skvělou atmo-
sféru. Velké díky patří i rodině Sladkých 
za bezplatné darování dřeva a Aleši Bajero-
vi za zapůjčení párty setů.

výbor TJ Holubice

Dny zdraví jsme měli v Holubicích 
poprvé

Noví členové kulturně – školské ko-
mise (Lucie Petlachová, Tereza Mikolášo-
vá a Marek Matuška) do ní přinesli mno-
ho nových podnětů a nápadů: ve druhém 
dubnovém víkendu jsme uspořádali Jar-
ní den. Dalším náročným projektem byla 
dvoudenní akce Dny zdraví s přednáška-

mi na různá zdravotní témata, ve sportov-
ní hale si mohli lidé vyzkoušet s profesio-
nálními instruktory kurz krav magy a pro-
gram na trampolínkách a bosu z Fit stu-
dia Slavkov. Mohli jsme se poradit s výži-
vovým poradcem, nechat si pomalovat ob-
ličej, zakoupit kosmetiku a srdečně se za-
smát na úžasné Józe smíchu v domově An-
vete senior.
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Dny zdraví - krav maga



BRIGÁDA NA HŘIŠTI

I.I

PÁLENÍ ČARODEJNIC

VYNÁŠENÍ MORENY



SETKÁNÍ SENIORŮ

VÍTÁME JAROVÍTÁME JARO

II.

SETKÁNÍ SENIORŮ

VÍTÁME JARO



ZÁPAS VOLEJBALISTŮ DO 1. LIGY S HRONOVEMZÁPAS VOLEJBALISTŮ DO 1. LIGY S HRONOVEM

III.III

HOLUBÁCKÁ SEDMIČKA FRANTIŠEK DLABKA, MISTR ČR



VÝROČÍ 90 LET VOLEJBALU

IV.IV.

VÝROČÍ 90 LET VOLEJBALU



V sobotu 18. května přilákala mnoho 
z vás také ukázka hašení požáru dřevěné-
ho domečku a prohlídka hasičského vo-
zidla před obecním úřadem, děti si moh-
ly vyzkoušet stříkat vodou na cíl. Dalším 
magnetem byla simulace dopravní neho-
dy před hostincem, při které „neopatrnou“ 
cyklistku srazilo auto, po chvíli s houká-
ním přijela sanitka a záchranáři nám ná-
sledně ukázali, jak se máme v takové situ-
aci zachovat a ošetřit raněného. K nehodě 
přijelo také policejní auto, zájemci si moh-
li obléknout policejní ochranné vybavení 
a projít překážkovou trasu s „alko a drogo 
brýlemi“. Sama můžu potvrdit, že to ne-
bylo vůbec nic jednoduchého… Abychom 
nasytili i jiné potřeby, než jen pohybové, 
v sále hostince U Kapličky byla připrave-
na cukrárna Mopeka s výbornými zákus-
ky a na prostranství před hostincem pose-
zení s grilováním.

V neděli 19. května se v tělocvičně moh-
li přesvědčit rodiče i ostatní diváci, jak jsou 
holubické děti šikovné. Předsedkyně ko-
mise, paní Petra Šujanová, nacvičila se svý-
mi svěřenci z pohybovek hodinové gym-
nastické představení, které sklidilo dlouhý 
a zasloužený potlesk. Byl to opravdu krás-
ný zážitek a nejednomu dospělákovi se za-
lesklo oko dojetím a uznáním. Pomyslnou 
tečkou byla ukázka florbalového tréninku 
mládeže.

Děkujeme všem, kteří nám pomoh-
li s přípravami, organizací a bezvadným 
průběhem celé akce. Myslím si, že všich-
ni, kteří se během víkendu přišli podívat, 
si užili nejen pěkné podívané a pěkného 
počasí, ale hlavně se poučili a vyzkoušeli si 
něco nového.

Ilona Marinčová, 
členka kulturně – školské komise

Červnové Babské hody 
byly radostné a veselé

Tradice Babských hodů na Moravě za-
čala ve 30. letech 20. století, někde i dříve. 
Krojované zvaní na hody probíhá kolem 
poledne, vlastní průvod vychází po obědě 
ve 14 hodin z Kruhu, poté stárky prochází 
obcí, zpívají, tancují, na zastávkách se ob-
čerstvují vlastnoručně připravenými kolá-
či, cukrovím a jednohubkami. Na našich 
stárkách jsme opět mohli vidět několik 
druhů krojů – sváteční a polosvátečně ky-
jovské a selské. To, co měly všechny ženy 
stejné, byla vařečka ozdobená bílou mašlí. 
Celkem jich bylo rekordních patnáct párů 
a pod vedením hlavní stárky Jany Zetíkové 
nám večer při zábavě předvedly slavnostní 
nástup a opět podařené a vtipné půlnoční 
překvapení – stárky zatančily ruskou čas-
tušku s baletní vsuvkou z Labutího jezera, 
kterou měli na svědomí sklepníci. K tan-
ci a poslechu nám hrála krojovaná dechová 
kapela Galáni z Přibyslavic.

Na rozdíl od Václavských hodů, kona-
ných vždy koncem září od pátku do ne-
děle, trvají Babské hody pouze jeden den. 
Vzhledem k tomu, že účast na zábavě byla 
vyšší než loni, zdá se mi, že zájem o tuto 
tradici naštěstí neupadá, spíše naopak. 

Ilona Marinčová, kronikářka
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Ze školky 

Jaro přechází v horké léto, takže i školní 
rok se nám pomalu blíží ke svému konci. 

I na jaře jsme si ze školky odnesli spous-
tu nových zážitků a naučili se i něco no-
vého.

Koncem března jsme v mateřské ško-
le přivítali pana Leoše Drahotského, který 
nám ve svém programu představil mnoho 
známých i neznámých hudebních nástrojů 
a zahrál nespočet řemeslných písní. Na za-
čátku dubna jsme se již tradičně rozloučili 
se zimou vynášením Morany. Vybrané děti 
dále vystupovaly pod vedením p. učitelek 
ze třídy Koťátek s malým programem pl-
ným básniček a písniček v kulturním sále 
v Holubicích u příležitosti „Posezení pro 
seniory.“ Naši předškoláci přišli v polovině 
dubna k zápisu do základní školy, na který 
se pilně připravovali. Další vystoupení nás 
čekalo v domově pro seniory ANVETE, 
kde jsme předvedli náš krátký program 
a pro babičky a dědečky děti vyrobily přá-
níčka a dárečky. Vystoupení jsme zakonči-
li prohlídkou krásného prostředí a poseze-
ním u jezírka. Jako každý rok jsme ani le-

tos nezapomněli na čarodějnický rej, kte-
rý proběhl v obou třídách. Děti i paní uči-
telky se převlékly do kostýmů a připravily 
si dopoledne plné her, soutěží a radovánek 
zakončené kouzelnou hostinou. Dále nás 
navštívila budoucí paní zubařka s progra-
mem „Aby zoubky nebolely,“ kde se děti 
zábavnou formou učily, jak správně pečo-
vat o svůj chrup. O zábavu v mateřské ško-
le není nouze a jako další host k nám přije-
lo divadlo Šikulka, které si pro děti připra-
vilo tři krásné a naučné pohádky. Pro ma-
minky si třída Koťátek i třída Pejsků nacvi-
čila besídku ke Dni matek a s touto besíd-
kou jsme se vrátili do domova pro seniory 
ANVETE, kde jsme publikum dojali k sl-
zičkám. Na pozvání pana Hrdiny jsme se 
vydali do místní drůbežárny a děti si tak 
mohly prohlédnout a pohladit kuřátka 
i prasátka. V rámci oslav Dne dětí byl pro 
mateřskou školu připravený výlet do kasá-
ren ve Vyškově - Dědicích. Mnoho chlap-
ců ze školky touží být vojákem, a nejen pro 
ně to byl skvělý zážitek. Vyzkoušeli si, jak 
má být voják správně zamaskovaný, posa-
dili se do vojenského vrtulníku a stíhač-
ky. Mohli si potěžkat několik typů zbraní 
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a zhlédli ukázku výcviku policejních psů 
při zásahu na zloděje. 

A co nás ještě čeká a nemine? Paní uči-
telka Petra Šťastná a Lenka Chromá s vy-
branými dětmi přivítá malé občánky z Ho-
lubic a samozřejmě se rozloučíme s naši-
mi předškoláky, na které už pomalu vo-
lají školní povinnosti. Jako poslední akce 
v mateřské škole bude přednáška budou-
cích lékařů o první pomoci, která dětem 
zábavnou a hravou formou rozšíří vědo-
mosti.

Na závěr už bych jen ráda všem popřála 
krásné a slunečné léto. 

Petra Šťastná, učitelka MŠ

Ze školy 

Uplynulé období ve škole bylo událost-
mi přímo nabité. Některé z nich se kona-
jí každým rokem, jiné byly pro nás zce-
la nové. Věnovali jsme se sportu, kultuře, 
knihám i výtvarnému umění. 

Chtěli byste vědět, jak vzniká kniha? Jak 
se vůbec stane, že někdo knížku napíše? 
Kde se v ní vezmou obrázky? Tohle všech-
no, a mnoho dalšího, jsme se mohli do-
zvědět na besedě se spisovatelkou dětských 
knih paní Petrou Braunovou, která nás na-
vštívila ve škole 21. března. Jedná se o au-
torku, jejíž knihy většina dětí dobře zná. 
Některé z nich máme ve školní knihovně 
a čteme si je ve třídě nebo ve družině. Děti 
absolvovaly autorské čtení, krátké povídá-
ní o vzniku knihy a potom se mohly zeptat 
na všechno, co je zajímalo. 

Jen o týden později proběhla další ne-
obvyklá a zábavná akce. Byli jsme v brněn-
ském sportovním centru New Park Gym, 
kde si děti pod vedením zkušených trené-
rů otestovaly svoje pohybové  schopnosti 

a svoji tělesnou zdatnost. Během nece-
lých dvou hodin se všechny vystřídaly při 
cvičení na různých stanovištích. Děti byly 
nadšeny zejména z rozmanitých cvičeb-
ních pomůcek a strojů, které si zde moh-
ly vyzkoušet.

Další zmínka patří událostem, kte-
ré na naší škole probíhají každým rokem. 
V pátek 5. dubna jsme vyráběli a vynáše-
li Morany. Vzhledem k velmi nízké hla-
dině vody v potoce tentokrát moc daleko 
neodpluly. Možná i proto trvala letos zima 
tak dlouho. Před Velikonocemi jsme opět 
pořádali velikonoční dílničky, děti si moh-
ly nabarvit vejce a vyrobit drobné veliko-
noční dekorace, které si odnesly domů. 
Na konci dubna jsme si zahráli na čarodě-
je a čarodějnice. Většina dětí přišla v kostý-
mech a učení jsme tematicky přizpůsobili 
Čarodějnému dni. 

V první polovině května proběhly ve tří-
dách besídky ke Dni matek. Opět se jedna-
lo o příjemná setkání dětí, rodičů a učite-
lek s programem a s pohoštěním, na jehož 
přípravě se v různé míře podílely i děti. 

Dne 28. května nás navštívila paní De-
nisa Bernasová, aby nás seznámila s novou 
netradiční výtvarnou technikou – písková-
ním. Jedná se vlastně o vysypávání ploch 
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a linií na šablonách pískem různých barev. 
Všichni jsme si tuto techniku vyzkoušeli 
a vyrobili si svůj vlastní originální obrázek. 

Poslední květnový den jsme prožili opět 
ve sportovním duchu. Uspřádali jsme 
soutěž ve skákání přes švihadlo, na kterou 
jsme se již dlouho připravovali v hodinách 
tělocviku. Soutěžilo se ve dvou disciplí-
nách a ve dvou kategoriích. Strávili jsme 
příjemné dopoledne a všichni jsme pro-
kázali svoji vytrvalost a obratnost. Tahle 
soutěž se na naší škole stane určitě tradicí, 
můžeme tedy hned začít trénovat na příš-
tí ročník.

V prvním červnovém týdnu jsme se 

pro změnu věnovali kultuře. Navštívi-
li jsme nádherné baletní představení Sně-
hurka v Janáčkově divadle v Brně. Jelikož 
se nám balet moc líbil (a to některé děti 
byly ve „velkém“ divadle vůbec poprvé), 
rovněž tuto akci bychom si v budoucnu 
rádi zopakovali. 

Do konce školního roku nás čeká ještě 
škola v přírodě a výlet na hvězdárnu. A pak 
už jsou před námi dva měsíce plné her, 
dobrodružství a poznávání, ale taky odpo-
činku a lenošení.

Přejeme všem krásné prázdniny.

Eva Krajtlová, učitelka ZŠ

Tělovýchovná jednota Holubice
oddíl volejbalu

A družstvo – 2. liga
Už v minulém zpravodaji jsem se zmi-

ňoval o bezchybném průběhu a napro-
sto dominantním působení v druhé lize. 
Na skvělé výkony ze základní soutěže naše 
áčko navázalo i v kvalifikaci o první ligu. 
Ze čtyř konaných zápasů se povedlo zís-
kat tři výhry, přičemž jediná prohra byla 

až v tie breaku, což vyústilo k celkovému 
vítězství v kvalifikaci. Na první ligu se ale 
bohužel na holubické palubovce těšit ne-
můžeme. Důvod je jediný: časová nároč-
nost soutěže. Zde je nutné zdůraznit, že 
se stále jedná o sport na amatérské bázi, 
tedy hráči nejsou za svoje výkony a věno-
vaný čas nijak finančně odměňováni a hra-
jí pouze pro zábavu. Tento systém soutěže 
je pro naše hráče neslučitelný s běžným ži-
votem, a proto se téměř jednohlasně shod-
li na tom, že soutěž přenechají týmu TJ 
ČZU Praha. Tento fakt ale nic nemě-
ní na tom, že výhra v kvalifikaci o prv-
ní ligu je největším dosavadním úspě-
chem v historii holubického volejba-
lu a pravděpodobně i celé tělovýchov-
né jednoty!

Výsledky kvalifikace o 1. ligu:
Holubice–Hronov 3:0 (18, 20, 17)
Tesla Brno–Holubice 3:2  (21, -21, -22, 22, 18)
Holubice–Tesla Brno 3:1  (22, -22, 14, 17)
Hronov–Holubice 0:3  (-27, -19, -15)

ZE SPORTU

Zápas volejbalistů



B družstvo – okresní přebor
Béčko navazuje na výborné výkony 

z podzimní části a na jaře si připsalo jedi-
nou prohru v Lulči. Dalším pozitivem je, 
že se daří velmi dobře zapracovávat mladé 
hráče ze žáků a kadetů. Do konce soutěže 
zbývá odehrát dva zápasy, ale už teď je jisté, 
že se staneme přeborníkem okresu.

Zápasy:
Luleč–Holubice B 3:2  (16, -23, 22, 

-24 ,9)
Holubice B–Sokol Drnovice 3:1  (23, -22, 14, 

14)
Bučovice B–Holubice B 0:3  (-15, -19, -15)
Holubice B–Sokol Orlovice 3:1  (-20, 13, 19, 20)
Sokol Marefy–Holubice B 2:3  (-14, 22, -23, 

12, -10)
Holubice B–Slavkov 3:0  (17, 21, 22)
Tatran Hrušky–Holubice B 0:3  (-22, -21, -13)
Holubice B–Sokol Dědice 3:0
Holubice B–Sokol Vítovice 3:1

Tabulka:
 1. Holubice B  45 bodů
 2. Tatran Hrušky  34 bodů
 3. Sokol Orlovice 32 bodů
 4. Sokol Drnovice 30 bodů
 5. Luleč 27 bodů
 6. Sokol Vítovice 22 body
 7. Sokol Bučovice B 19 bodů
 8. Sokol Marefy 13 bodů
 9. Slavkov 10 bodů
10. Sokol Dědice  6 bodů

Plánované turnaje A/B tým:
 3. 8. 2019   O pohár Lulče
10. 8. 2019   Memoriál Josefa Mrkose - Drásov
24. 8. 2019   O pohár Bílých Karpat – Bojkovice
31. 8. 2019   Domácí turnaj - Holubice

Žáci – okresní přebor
Žákovskému družstvu se podařilo, stejně 

jako B-týmu, vyhrát okresní přebor, a tak 
kluci opět po roce přebírali zlaté medaile.

Oslava 90 let volejbalu v Holubicích
V sobotu 22. června 2019 se kona-

ly na místních antukových kurtech osla-
vy devadesáti let od založení volejbalového 
oddílu v Holubicích. Pozvaní byli všichni 
hráči, kteří za celé období nějakým způso-
bem zasáhli do volejbalového dění v naší 
obci. Samozřejmě vítaní byli také VŠICH-
NI NAŠI PŘÍZNIVCI A PŘÁTELÉ, kte-
ří mají rádi kvalitní sport. Prohlédnout 
si mohli nástěnky s výstavou dobových 
i současnách fotografií a novinových člán-
ků a zafandit si při následujícím programu 
volejbalových zápasů:

Od půl čtvrté si zahráli Kadeti z Holu-
bic proti Kadetům Šlapanic, kdy v napína-
vém zápase zvítězili naši chlapci 2:1.

V 17 hodin změřili síly týmy druholi-
gových Holubic A proti extraligovému Vo-
lejbalu Brno A. Za hlasitého povzbuzová-
ní početného obecenstva a po velmi vyrov-
naných setech se nakonec podařilo vyhrát 
našim hráčům také 2:1. 

Poté probíhala volná zábava, kdy moh-
li zájemci využít připravené kurty k rekre-
ační hře. 
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Veškeré sportovní aktuality včetně ak-
tuálních výsledků můžete sledovat na Fa-
cebooku: www.facebook.com/TJHolubice

za TJ Holubice, oddíl volejbalu, 
Richard Surman

Holubáckééé Nohec

2. liga
Letos se bohužel 2. liga nehraje z dů-

vodu velké nemocnosti mužstva. Polovina 
základní sestavy má zdravotní problémy: 
operace kolenních vazů, natržený lýtko-
vý sval atd., takže zdravý rozum velel sou-
těž pro letošek odhlásit a se zbytkem ode-
hrát krajskou soutěž, kde je potřeba méně 
hráčů než v lize. Letos si vyléčíme zraně-

ní, dáme se všichni do kupy a uvidíme, co 
bude v příštím roce…

Krajský přebor 
Kraj se skládá z pěti mužstev – Modřic 

C a D, Jevišovky, Znojma a Holubic.
Zatím jsme vše vyhráli a držíme 1. mís-

to a tím pádem i nejlepší postavení pro 
play-off.

Okresní přebor 
V okresním přeboru máme dvě muž-

stva A a B, zatím se daří oběma družstvům 
dobře, pohybují se mezi druhým až pátým 
místem, které jim už s předstihem zaruču-
je účast v play-off. Tam se bude lámat chle-
ba, uvidíme…

PŘEPISUJEME DĚJINY, MÁME HISTORICKY PRVNÍ DVA MISTRY 
ČESKÉ REPUBLIKY V NOHEJBALU DVOJIC MLADŠÍCH ŽÁKŮ!!! 

V sobotu 18. května se uskutečnilo v Kar-
lových Varech dvanácté mistroství České re-
publiky mladších žáků v nohejbalu dvojic. 
Naši obec reprezentovali František a Ro-
man Dlabkovi, kteří hostují a hrají za MNK 
Modřice pod vedením trenéra Michala Svo-
body. Soutěže se zúčastnilo 19 dvojic. Mistry 
republiky „ve dvojkách“ se stali MNK Mod-
řice B ve složení Michal Svoboda ml., Fran-
tišek Dlabka a střídající Roman Dlabka, je to 
zatím největší úspěch nohejbalu v Holubi-
cích!

Tímto bych chtěl poděkovat všem strej-
dům a tetám – Jaroslavu Fronkovi, Lukáši 
Sušilovi, Tomáši Hrdinovi, Ivo Duchoňovi, 
Marku Žitňákovi a Romaně Feidriechové, 
ten titul patří i vám, protože od vás se kluci 
učí a zdokonalují se v nohejbalu, za což vám 
moc děkuji.

Bílá – modrá to jsou barvy naše, holubští Rumíci vyhrávají zase…
za TJ Holubice, oddíl nohejbalu, Roman Dlabka 



Holubácká sedmička

V sobotu 1. června se v areálu TJ Holu-
bice za krásného letního počasí a v pohodo-
vé, přátelské atmosféře uskutečnil již čtvrtý 
ročník „Holubácké sedmičky.“ Soutěžilo se 

v sedmi míčových sportech: volejbalu, no-
hejbalu, líném tenisu, stolním tenisu, hodu 
na koš, kopu na branku a hodu na branku. 
Turnaje se zúčastnilo 23 dvojčlenných druž-
stev všech věkových kategorií, závodilo i ně-
kolik žen. Během celého dne bylo na kur-
tech odehráno 308 zápasů. Gratulace patří 
všem účastníkům k výborným sportovním 
výkonům a k bojovnosti, která ke sportu pa-
tří, děkujeme fanouškům za podporu.

1. místo  Jezdci Olomouc (Lukáš Malec, To-
máš Hlatký)

2. místo  Naposledy (Marek Matuška, Jaro-
slav Bre  er)

3. místo  R.U.M. 94 (Roman Dlabka, Jaroslav 
Fronk)

Za pořadatele Marek Matuška

Na obecním úřadě jsme přivítali nové 
občánky

V neděli se před obecním úřadem začala 
sjíždět auta a scházet neobvyklé množství 
lidí. No, uhodli jste, konalo se vítání nově 
narozených občánků v naší obci.

Zasedací místnost byla v neděli 16. 
června místem tohoto slavnostního ob-
řadu. Děvčátka, chlapečky i jejich rodi-
če, sourozence a prarodiče přivítal staros-
ta Petr Hanák, místostarostka Ilona Marin-
čová a paní Tereza Mikolášová. Popřáli dě-
tem, aby vyrůstaly ve zdraví a ve spokoje-
ných rodinách, a aby se jim Holubice staly 
krásným domovem.

Přivítali jsme jedenáct dětí, jsou to: Tim 
Slovenčák, Marek Ondráček, Matyáš Kout-
ný, Radim Secký, Tadeáš Jakš, Daniel Pliska, 
Edita Dušová, Ellen Skupová, Elena Bond-
rová, Vilma Navrátilová a Nina Sameková. 
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Kulturně – školská komise dříve zva-
la rodiny na slavnostní obřad sama, pod-
le platných zásad GDPR nyní musí o účast 
na obřadu projevit zájem a přihlásit se 
na něj zákonní zástupci dětí. Následně 
místostarostka rodiny osloví a pozve.

Přejeme našim nejmenším občánkům 
mnoho štěstí, zvídavosti a lásky. Děkuji 
paní Haně Moualle za nafocení celé akce.

Za kulturně – školskou komisi 
Ilona Marinčová

Naši senioři jsou aktivní

Ve čtvrtek 13. června jsme prožili pěk-
né odpoledne na holubické střelnici díky 
panu Aleši Skoupému, který se nám věno-
val a umožnil nám vyzkoušet si sportovní 
střelbu na takzvaném loveckém kole na le-

tící asfaltové holuby, moc jsme se při tom 
nasmáli. Večer jsme poseděli u táboráku 
a opekli si tam špekáčky. Těšíme se také 
na naši další akci v kulturním středisku, 
kde si konečně poprvé zahrajeme unicur-
ling.

Za holubické seniory 
Dana a Oldřich Slaní

Jóga v Holubicích

Kurzy jógy se budou konat od září 2019 
každou středu od 18:30 do 19:30 hodin 
pod vedením lektorky z Jiříkovic, paní Zu-
zany Richterkové. Tento termín bude bě-
hem prázdnin ještě potvrzen. Protáhneme 
a posílíme si celé tělo a zklidníme mysl. 
Více informací najdete na www.saucayo-
ga.cz nebo můžete zavolat na 775 485 757.

PŘEHLED CHYSTANÝCH AKCÍ: 

14. července Slavnostní mše svatá k 90. výročí posvěcení kostela sv. Václava 
 (farníci)
červenec – srpen Zápasy ve volejbalu a v nohejbalu na hřišti (TJ Holubice) 
27. července Grilování před hostincem U Kapličky (pan Daniel Gerda)
srpen Noční turnaj v minifotbálku (TJ Holubice) 
srpen Tradiční nohejbalový turnaj (TJ Holubice)
3. srpna Výročí 40 let od založení nohejbalu v obci (TJ Holubice)
12. - 16. srpna Přívesnický tábor 1. turnus (kulturně – školská komise) 
19. - 23. srpna Přívesnický tábor 2. turnus (kulturně – školská komise)  
24. srpna Zájezd do Boskovic a westernového městečka (zahrádkáři)
31. srpna Tradiční volejbalový turnaj (TJ Holubice)
31. srpna Grilování před hostincem U Kapličky (pan Daniel Gerda)
1. září Dětský den (kulturně – školská komise) 
2. září Slavnostní zahájení nového školního roku (MŠ a ZŠ Holubice) 
září Sběr železného šrotu po obci (TJ Holubice) 
27. – 29. září Svatováclavské hody (stárci, OÚ, kulturně – školská komise) 



O investicích 
v obci informuje-
me ve zpravoda-
ji na jiném místě, 
ale v souvislos-
ti s tím považuji 
za vhodné infor-
movat o tom, od-
kud vlastně obec 
na svou činnost 
a investice peníze 
získává.

Příjmy obce se skládají z několika ka-
pitol.

1. Zásadní a největší podíl na pří-
jmech obce mají příjmy ze všech různých 
typů daní, které platíme státu např. DPH, 
daně z příjmu zaměstnance, podnikatele 
nebo firmy. Rozpočet obce na rok 2019 
počítá s příjmem z těchto daní cca 14 mi-
lionu Kč. 

Stát se pak o část takto vybraných daní 
dělí s obcemi a městy. Výše příjmů z těch-
to daní je závislá na počtu obyvatel při-
hlášených k trvalému pobytu v konkrét-
ní obci. Zjednodušeně řečeno: stát ce-
lou sumu vybraných daní rozděluje a ob-
cím posílá průměrnou částku na jedno-
ho trvale bydlícího občana. V naší obci 
evidujeme docela významný počet oby-
vatel, kteří tu sice bydlí, ale trvalý pobyt 

mají nahlášený v jiné obci nebo městě. To 
má za následek to, že obec do svého roz-
počtu za každého takto nepřihlášeného 
obyvatele obdrží o cca. 12 000,- Kč ročně 
méně. Přicházíme takto každý rok o pří-
jmy 1,5 – 1,8 mil. Kč. Prosím proto obča-
ny, kterých se to týká, aby zvážili možnost 
přihlásit se zde k trvalému pobytu. Tak-
to získané prostředky navýší příjem obce 
a lze je pak použít pro zlepšení kvality ži-
vota nás všech.

2. Další daní, kterou platíme, je daň 
z nemovitosti, která je celá příjmem 
obce. V našem případě se jedná přibližně 
o 1 milion Kč.

3. Příjmem obce jsou také různé po-
platky za služby jako je odvoz odpadů, 
stočné, pronájem kulturního střediska, 
sportovní haly atd., jedná se o 2 milio-
ny  Kč. Tyto peníze jsou ale obratem pou-
žity na úhradu zmiňovaných služeb.

Na druhé straně jsou také nutné výdaje 
spojené s chodem obce a různých  zařízení 
a úhradou služeb. Jedná se zejména o ná-
klady na provoz a údržbu základní a ma-
teřské školy, provoz ČOV, kulturního 
střediska, sportovní haly, odvoz odpadů. 
Provoz samotné budovy obecního úřa-
du, náklady na zaměstnance a potřebnou 
techniku a vybavení také stojí něco peněz.

Na investice do nových staveb a vyba-

Knihovna Holubice bude během prázdnin otevře-
na v obvyklém čase, tzn. každou středu od 15. do 19. ho-
din. Na podzim se můžete těšit na nové výstavy, budete si 
moci prohlédnut výtvarné práce Mirka Schneidera a Amira 
Gabriela Moually.

Knihovnice  Vlaďka Franková a Miroslava Burdová 
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Redakční uzávěrka pro příspěvky příštího čísla Holubického zpravodaje bude ve úterý 17. září 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.

vení z rozpočtu obce máme ročně kolem 
7 mil. Kč.

Dne 19. června nás opět po čase upo-
zornila příroda, že člověk je jen její sou-
částí a ne pánem. Přívalové deště způso-
bily lokální zaplavení ulice k vlakovému 
nádraží a bylo nutné odtěžit naplavenou 
zeminu, vyčistit příkopy a silnice. S úkli-
dem vypomohla technikou s pracovní-
ky firma Mirror. Za poskytnutou pomoc 

tímto děkujeme a zároveň také děkujeme 
všem, kteří se na úklidu podíleli. 

Zlepšením odvodu dešťové vody a hle-
dáním vhodného řešení se budeme zabývat. 

Přichází léto a nejen děti se již nemo-
hou dočkat vytouženého volna a prázd-
nin. Přeji všem občanům pohodové léto 
a hodně příjemných zážitků.

Petr Hanák, starosta



DNY ZDRAVÍ  POHYBOVKY DĚTÍ

DNY ZDRAVÍ  ZÁCHRANKA



HOLUBICKÝ zpravodaj

HOLUBICKÝ ZPRAVODAJ - DUBEN-ČERVEN 2019. Periodický  sk, vydává Obec Holubice. 
Grafi ka a  sk: PROTIS, spol. s r. o., Podolí 115,  664 03.     
Počet vý  sků 565 ks, vydáno dne 4. 7. 2019. Zdarma pro občany obce Holubic.    

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

DĚTI ZE ŠKOLY V DIVADLEDDĚTI ZE ŠŠKOLY V DIVADLEE




