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Vážení spoluobčané,
zdravím vás po prázdninách a dovolených. Doufám, že 

si všichni v rámci možností odpočinuli a nabrali sil. Dětem 
přeji úspěšný školní rok a všem ostatním hodně pohody 
a optimismu v čase podzimních plískanic.   

Počátkem září jsme uvedli do provozu nového pomocní-
ka - úklidový stroj HAKO Citymaster 600. Technika je vy-
bavena sadou na letní a zimní údržbu chodníků a dalších 
prostranství. Letní sada zametá a vysává nečistoty, zimní pak 
slouží k odklízení sněhu a posypu chodníků.

K nákupu jsme přistoupili z důvodu nárůstu ploch chod-
níků a společných prostor, které jsou mimo jiné důsledkem 

masivní výstavby. V této souvislosti prosím všechny občany, kteří mají před svými domy 
různou výsadbu zeleně, keřů a podobně, aby ji udržovali ve stavu, kdy nebude zasahovat 
na chodník, popř. cestu a překážet tak úklidu. Předejdeme tak poškození zeleně i nové 
úklidové techniky.

K rozvoji a výstavbě v obci považuji za vhodné uvést zásadní fakta k projektům, kte-
ré jsou v různé fázi připravenosti, popř. realizace.

Ve stadiu povolení, popř. výstavby jsou projekty na čtyři bytové domy s 80 byty a no-
vou třídou mateřské školky pro 28 dětí, dále pak několik dalších projektů na 96 rodin-
ných domů. 

Je dobře, že u nás roste počet dětí a obec má tak o budoucnost postaráno. Nová tří-
da mateřské školky prozatím vyřeší požadavky na jejich umístění. Také řešíme kapaci-
tu základní školy. Zde zjišťujeme informace k rozhodnutí, zda stávající školu jen rozší-
řit, nebo zvážit vybudování nové školy včetně 2. stupně. K těmto úvahám nás vedou sig-
nály ze Slavkova, kam naše děti dojíždí do školy na 2. stupeň. Kapacita škol ve Slavkově 
se také začíná vyčerpávat a společně musíme najít realizovatelné a uspokojivé řešení pro 
všechny.

Při stávajícím růstu obce zvažujeme zavedení názvů ulic.
V přípravě je také stavba skladovacích hal za dálnicí D1 u křižovatky do Pozořic. 

Investorem je společnost Goodman a výstavba je plánována od roku 2017. V součas-
nosti je ve fázi územního řízení a potýká se s několika problémy. Odbor životního pro-
středí vydal ke stavbě zamítavé stanovisko z důvodu nedodržení podmínek krajinného 
rázu. V této věci se firma odvolala ke Krajskému úřadu JMK. Další překážkou je záso-
bování areálu vodou. Nasmlouvaný dodavatel, Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 
Šlapanicko, své rozhodnutí o zásobování vodou při územním řízení zrušil a vodu odmí-
tl poskytnout. Aktuálně probíhají jednání se společností Vodovody a kanalizace Vyškov, 
a.s. Možným řešením je navýšení kapacity vodovodu od Velešovic, kterou uhradí inves-
tor a zajistí tak dostatek vody pro plánovaný areál i pro naši zvětšující se obec.
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Aktuálně připravujeme rozšíření kapacity čistírny odpadních vod. Máme již k dis-
pozici projektovou dokumentaci, připravujeme výběrové řízení na dodavatele a zajiš-
tění dotace. 

Dalším úkolem, který má s výstavbou souvislost, je příprava nového územního plánu 
obce. Ze zákona musí mít obec do roku 2022 zpracován nový územní plán, proto jsme 
také uveřejnili výzvu občanům k podávání podnětů k jeho přípravě. Po poradě s odbor-
níky na urbanistiku, zvážíme shromážděné podněty a připravíme územní plán obce pro 
další období. 

Petr Hanák, starosta

Z 5. zasedání Zastupitelstva Obce Holubice, konaného dne 20. června 2019

•  Zastupitelstvo obce Holubice příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění, za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 171 záko-
na č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/206 
Sb., o územně plánovací činnosti, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního 
zákona schvaluje Změnu č. 6 územního plánu obce Holubice.

•  Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy mezi Obcí Holubice a Urbanistickým stře-
diskem Brno na vypracování Změny č. 7 územního plánu obce Holubice.

•  Zastupitelé schválili Příkazní smlouvu mezi Obcí Holubice, panem Ing. Arch. 
Radkem Bočkem a European Data Project s.r.o. Pro urychlení vyřízení Změny č. 7 
územního plánu obce Holubice bude využito služeb tak zvaného létajícího pořizova-
tele Ing. Arch. Radka Bočka, který připraví podklady ke schválení místo Městského 
úřadu Slavkov. 

•  Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1.  Pořízení změny č. 7 územního plánu obce Holubice tzv. zkráceným postupem dle 
ust. § 55a-55c stavebního zákona.

 2.  Pořizovatele změny č. 7 - Obecní úřad Holubice, který si zajistí splnění kvalifi-
kačních požadavků pro výkon územně plánovacích činností uzavřením smlouvy 
s Ing. Arch. Radkem Bočkem.

 3.  Projektanta změny č. 7, společnost Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o., IČO: 
188 24 463, zodpovědný projektant, Ing. Arch. Vanda Ciznerová, jednatelka a hlav-
ní architekt střediska, a to na základě uzavřené Smlouvy o dílo mezi žadatelem 
o změnu a projektantem.

 4.  Určeného zastupitele pro pořízení změny č. 7 - starostu pana Petra Hanáka  

•  Zastupitelé souhlasí se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
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mezi Obcí Holubice a GasNet, s.r.o na pozemcích p. č. 692/3, 419 a 354 na přelož-
ku STL plynovodu v rámci stavby „Rekonstrukce kulturního střediska a pohostinství 
v obci Holubice.”

•  Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
mezi Obcí Holubice a GasNet, s.r.o. o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 
354 a 341 na přeložku STL plynovodní přípojky PE dn 32 v rámci stavby Rekonstrukce 
kulturního střediska a pohostinství v obci Holubice.

•  Zastupitelé schválili závěrečný účet za rok 2018 bez výhrad. 

•  Byla schválena účetní závěrka Obce Holubice za rok 2018 v plném rozsahu. 

•  Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě při provozování hazardních her 
na území obce Holubice mezi Obcí Holubice, Europen Data Project s.r.o. a Paradise 
Casino Admiral, a.s. Dodatek upřesňuje a mění bod, který se týká ustanovení o exkluzi-
vitě o spolupráci. Tento bod byl upraven tak, aby nebylo možné napadnutí smlouvy úřa-
dem pro hospodářskou soutěž. Druhou změnou je, že obec může vydat vyhlášku záka-
zu hazardních her v zastavěném území obce, když zákazem hazardních her nebude do-
tčena část katastrálního území obce v pásu přiléhajícího stavbě severně od dálnice D1.   

•  Byl schválen prodej části pozemku p. č. 191/3 o výměře 50 m2 za cenu 350,- Kč za m2.

•  Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení záměru prodeje části pozemku p. č. 1644.

•  Zastupitelé schvalují vyvěšení záměru prodeje části pozemku p. č. 801/1. 

•  Zastupitelstvo schvaluje smlouvu mezi Obcí Holubice a firmou Lukáš Březina na vy-
budování bike parku v prostoru za domem seniorů Anvete za cenu 260 000,- Kč. Letos 
budou vybudovány základní terénní úpravy a na jaře příštího roku budou osety trá-
vou.

•  Zastupitelé schválili výrobu nábytku pro kanceláře obecního úřadu firmou stolařství 
Frank za cenu 161 900,- Kč.

•  Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000,- Kč 
do veřejné sbírky pořádanou Městem Kyjov za účelem pomoci rodině místostarosty 
obce Dražůvek formou daru. 

•  Zastupitelé souhlasí s opravou a navýšením kapacity elektrických rozvodů v pohostin-
ství U Kapličky firmou ČEB Energie s.r.o, Komořany, za cenu 49 085,- Kč.

•  Zastupitelstvo schvaluje vyřazení neupotřebitelného majetku ZŠ a MŠ Holubice: 
skříňky úložné, školní cvičné křižovatky a monitoru LCD HPL 1502.

•  Byla schválena výjimka z počtu žáků v mateřské škole Holubice na školní rok 
2019/2020 na 56 dětí.

•  Zastupitelé schválili finanční podporu ve výši 15 000,- Kč pro Diecézní charitu Brno 
oblastní charitu Hodonín. Služby charity jsou poskytovány i našim občanům.

•  Zastupitelstvo schválilo částku 15 000,- Kč za pronájem mobilního WC a zhotovení 
oplocení na hřišti u ZŠ.
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•  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019.

•  Zastupitelstvo schválilo změnu výstavby poldru ze sypaného materiálu na betonový, 
při budování bike parku, z důvodu ohrožení zatopení přilehlých nemovitostí při pří-
valových deštích. Vybudování betonového poldru by hradil pan Pavel Šmerda.

•  Pan starosta podal informace k problematice ohledně odpadů a znovu vyzval občany, 
aby využívali kontejnery na likvidaci použitých tuků z kuchyně. Tyto kontejnery jsou 
umístěny před OÚ, u bytových domů a v Curdíku.

•  Pan starosta převzal od firmy Mirror CZ, s. r. o. zhotovené parkoviště u bytových 
domů. Po stavební stránce je parkoviště dokončené, bude probíhat proces kolaudace. 
Bylo vybudováno 22 parkovacích stání, jedno musí být vyhrazeno pro tělesně posti-
žené občany. Parkovací stání budou k pronájmu. Zájemci mohou podat písemnou žá-
dost na obecní úřad, následně budou uzavřeny smlouvy o pronájmu. Cena za parko-
vací stání bude 500,- Kč za měsíc. 

•  Proces pozemkových úprav byl dokončen, 6. června 2019 proběhl zápis všech změn 
do katastru nemovitostí s novými parcelními čísly.

•  Začala probíhat oprava ZŠ Holubice po vytopení v důsledku havárie ventilu na WC.

•  Pan starosta podal informaci o přívalovém dešti, došlo k zatopení příkopy v lokalitě 
pod nádražím a k zatopení zahrad.

•  Podle zákona musí mít obce do roku 2022 nový územní plán. Bude včas dáno na vě-
domí občanům, aby podávali své návrhy na změnu územního plánu.

•  Paní Petra Šujanová se zeptala pana Přibyla, zda by mohl vysvětlit své aktivity ke spo-
lečnosti Goodman s.r.o., ohledně napojení na zdroj vody v Holubicích. Pan Přibyl 
řekl, že při územním řízení bylo sděleno, že původní přislíbení napojení na vodovod-
ní zdroj Svazek obcí vodovody a kanalizace-Šlapanicko bylo odmítnuto. Pan starosta 
vyzval pana Přibyla, aby zanechal jednání s firmou Goodman, s.r.o. ohledně poskyt-
nutí zdroje vody. 

Ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Holubice, konaného dne 5. září 2019

•  Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Holubice 
a E.ON Distribuce, a.s. na za jednorázovou úhradu 4 000,- Kč bez DPH. Pozemkem 
obce p.č. 597/1 k.ú. Holubice je přiveden kabel NN k rodinnému domu.

•  Byla schválena Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Holubice a E.ON 
Distribuce a.s. na pozemku obce p.č. 1863, na vedení kabelu NN k rodinnému domu, 
za jednorázovou úhradu 1 000,- Kč bez DPH.

•  Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí mezi Obcí Holubice a E.ON 
Distribuce a.s. na pozemcích obce p.č. 1974, 1863, 599/6, 599/13, 599/15, 599/14, 
597/1, 597/16, 597/17, 597/18, 599/129, 599/130, 599/95, 1936, 599/75 k.ú. Holubice. 
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Jednorázová náhrada bude ve výši 8 600,- Kč bez DPH. Tato smlouva byla již schva-
lována. Z důvodu změny vedení elektřiny a přečíslování pozemků, byla vypracována 
nová smlouva s upravenými čísly parcel.

•  Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 Plánovací smlouvy mezi Obcí Holubice a HV 
PROFI STAVEBNÍ s.r.o. Předmětem dodatku je přidaný bod č. 7 v článku II.

•  Bylo schváleno vyvěšení záměru Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku obce 
p.č. 230/4 mezi Obcí Holubice a jednatelem společnosti ATFOGO s.r.o. Ing. Arch. 
Alexandrem Běhalem. Smlouva řeší dočasné zajištění stěny souseda, zemního tělesa 
a provozu nad ním v místě plánované stavby rodinného domu.

•  Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Holubice 
a Jihomoravským krajem na pozemky Jihomoravského kraje p.č. 894/4 a 895/1. Jedná 
se o komunikaci z Holubic do Křenovic. Při výstavbě rodinných domů a domova 
ANVETE byly přes tyto pozemky provedeny protlaky na uložení vedení NN.

•  Zastupitelstvo schvaluje nový ceník pronájmu obecního majetku od 15. 9. 2019.

Ke zvýšení nájmu obec přistoupila proto, že se ceny neupravovaly osm let a za tuto 
dobu došlo k výraznému zdražení energií a všech nákladů spojených s provozem.

Sál kulturního střediska:
Kulturní a společenské akce  150 Kč/hod., max 1000 Kč
Soukromé akce  800 Kč
Prodejní akce  800 Kč
Hostina pozůstalých  500 Kč
Cvičení  200 Kč/hod.
Cvičení děti  100 Kč/hod.
Akce humanitární, charitativní a veškeré akce ZŠ a MŠ Holubice zdarma

Tělocvična:
ZŠ a MŠ v rámci výuky  zdarma
Místní občané  250 Kč/hod.
Děti  100 Kč/hod.
Přespolní  400 Kč/hod.
Posilovna   50 Kč/hod.
Posilovna 10 vstupů   500 Kč (nultý vstup zdarma)
Pohybovka děti  100 Kč/hod. 

Parkoviště u BD  500 Kč/měs.

Pohostinství  10 000 Kč/měs. (bez energií)

•  Zastupitelé souhlasí se Smlouvou mezi Obcí Holubice a Cosmotron Bohemia, s.r.o. 
na pronájem a plynulý chod systému ARL v obecní knihovně za 1 000,- Kč ročně bez 
DPH.

•  Zastupitelstvo schvaluje vnitřní směrnici č. 1/2019 pro evidenci a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu obcí Holubice.
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•  Bylo schváleno vypracování vyhlášky zákazu podomního prodeje výrobků a služeb 
pro Obec Holubice.

•  Usnesení č. 13 o provedení čerpací zkoušky u dvou stávajících zdrojů pitné vody v lo-
kalitě Pod Bahny firmou Goodman Czech Republic s.r.o. nebylo přijato.

•  Zastupitelstvo schvaluje vyvěšení záměru směny pozemků p. č. 279/3 o výměře 89 m2 

ve vlastnictví Obce Holubice za pozemek p.č. 1351 k.ú. Holubice o výměře 239 m2. 

•  Bylo schváleno vyvěšení záměru prodeje části pozemku p.č. 1562 k.ú. Holubice o vý-
měře 150 m2.

•  Zastupitelstvo schvaluje vyvěšení záměru prodeje části pozemku p.č. 1343 k.ú. 
Holubice.

•  Zastupitelstvo schvaluje navýšení hodnoty stravenky pro zaměstnance obce a uvolně-
né funkcionáře na 110,- Kč od 1. 10. 2019.

•  Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019.

•  Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
mezi Obcí Holubice a E.ON Distribuce, a.s. na pozemcích obce p.č. 522/12 a p.č. 
522/1 za jednorázovou náhradu 1 000,- Kč bez DPH. Týká se přípojky NN ke dvěma 
rodinným domům.

•  Zastupitelstvo schvaluje Směnnou smlouvu na pozemky 692/4 a 372/6 k.ú. Holubice 
ve vlastnictví Obce Holubice a pozemky 372/5 a 373/3 k.ú. Holubice v soukromém 
vlastnictví. Pozemek obce 692/4 je v katastru nemovitostí evidován jako silnice, ale 
od výstavby dálnice je zahradou. Obecní pozemek bude směněn za pozemky za spor-
tovní halou. Směňované pozemky smluvní strany považují za stejně hodnotné, smě-
na bude bez doplatků. 

•  Pan starosta poděkoval kulturně školské komisi a všem občanům, kteří se podíleli 
na pořádání přívesnického tábora. Zhodnotil tuto akci za velmi zdařilou a je předpo-
klad, že se uskuteční i příští rok.

•  Během letních prázdnin byly dokončeny opravy ZŠ po listopadovém vytopení ško-
ly. Veškeré náhrady na opravy hradila pojišťovna. Opravu prováděla firma RZ staveb-
ní, s.r.o., která má smlouvu s pojišťovnou. Na opravách se podíleli i zaměstnanci OÚ 
pan Adámek a pan Florián, za což jim pan starosta děkuje. 

•  Diecézní Charita Brno, pobočka Bučovice, zaslala poděkování za finanční dar, který 
obec poskytla.

•  Pan starosta informoval o špatném technickém stavu obecního traktorku. Traktor je 
15 let starý, pan Florián zjistil závadu, náklady na opravu této závady by byla cca. 
50 000 Kč. Vedení obce musí zvážit, zda traktor opravit, nebo pořídit nový.

•  Paní Šujanová požádala představitele obce, aby požádali firmu Goodman Czech 
Republic s.r.o. o nahlédnutí do nové studie logistického centra, z důvodu navýše-
ní zaměstnanců v logistickém centru. Pokud nebudou chtít poskytnout studii k na-



hlédnutí, žádá o písemné vyjádření, z jakého důvodu. Pan Přibyl doplnil, že navýše-
ní kapacity nové linky ČOV s tímto počítá a studie logistického centra je k dispozici 
na obecním úřadu. 

•  Proběhla schůzka vedení obce s paní Zímovou – zástupkyní společnosti CooLAND, 
která projektuje a realizuje výsadbu zeleně. Paní Zímová dodá návrh na výsadbu jed-
notlivých lokalit v obci. 

•  Paní Ilona Marinčová sdělila, že Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 
Holubice věnuje finanční dar TJ Holubice, přispěje obci Holubice na výsadbu zeleně 
a bude finančně podporovat kulturní akce v obci.

•  Občan se zeptal, zda se bude v prostoru za střelnicí budovat zelená zóna. Pan staros-
ta k tomu řekl, že výsadba proběhla z dotačních prostředků. Požádal pana Přibyla, aby 
k tomu řekl více. Pan Přibyl informoval, že od 7. 6. 2019 vstoupil v platnost nový ma-
pový operát, tedy i pozemkové úpravy. V pozemkových úpravách jsou řešeny společ-
né zařízení, což je výstavba, cestní síť, eroze, výsadba zeleně, výstavba rybníka apod. 
Aby obec mohla na tyto akce požádat o dotace, stačí vypsat výběrové řízení na zhoto-
vení projektů. 

•  Další občan upozornil na znečišťování ovzduší z obalovny COLAS CZ, a.s. Pan sta-
rosta k tomu řekl, že obec nemá pravomoc nařídit zrušení provozovny. Byla podána 
stížnost na Krajský úřad Jihomoravského na zápach z Colasu od občanů z Holubic. 
Bylo jim sděleno, že v době kontroly nebyl zaznamenán výskyt obtěžujícího zápachu 
v areálu provozovny, ani v obytné části oblasti obce Holubice. Aby byla šance k čas-
tějšímu měření znečišťování ovzduší a nápravě, musí být podáno co nejvíce podnětů 
a stížností od občanů.

redakčně upravila Ilona Marinčová

Nový územní plán Obce Holubice

V rámci přípravy vyzýváme všechny občany a majitele nemovitostí v Holubicích, aby 
podali své připomínky a návrhy k novému územnímu plánu do 30. listopadu 2019. 
Připomínky je třeba podávat obecnímu úřadu pouze písemnou formou.

Chovejme se ekologicky

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 lah-
vích s širokým uzávěrem. Nepatří tam motorové a jim podobné oleje!

Při ukládání tříděného odpadu do kontejnerů prosím sešlapávejte PET lahve i papí-
rové krabice. Do každého kontejneru se tak vejde daleko více odpadu!
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•  V kancelářích starosty a místostarostky 
jsme po mnoha letech udělali potřebnou 
rekonstrukci elektroinstalace a podlah. 
Místnosti jsou vymalovány a nově vy-
baveny krásným nábytkem, včetně ku-
chyňky.

•  Ve škole proběhly přes prázdniny opra-
vy poničených podlah, zdí a stropů 
na chodbách, toaletách a v technické 
místnosti, které způsobila loňská listo-
padová havárie vody v 1. patře.

•  V červenci bylo nainstalováno nerezo-
vé zábradlí pod mostem na spojovacím 
chodníku z Podnádraží do Curdíku.

•  V Curdíku, na místě budoucí odpočin-
kové zóny, započaly zemní práce.

•  Cestující do Brna mohou využívat no-
vou autobusovou zastávku v Curdíku. 
Původní zastávka byla demontována.

•  V posilovně ve sportovní hale byl stáva-
jící koberec nahrazen speciální pružnou 
podlahovou krytinou.

•  Členové Tělovýchovné jednoty Ho-
lubice si vybudovali nové osvětlení an-
tukového hřiště.

•  Zaměstnanci obecního úřadu mají k dis-
pozici novou techniku k letnímu i zim-
nímu úklidu Holubic - úklidový stroj 
HAKO Citymaster 600.

•  Pro veřejnost jsme otevřeli k užívá-
ní oplocené hřiště s umělým povrchem 
na školní zahradě. Po bezproblémovém 
provozu hřiště zpřístupníme i v příštím 
roce od jara až do podzimu.
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Tento rozhovor je pro mě svým způso-
bem zvláštní, poprvé budou mými hos-
ty dvě mladičké, obě velmi nadané a am-

biciózní slečny, úspěšné ve svém spor-
tu - Cheerleadingu: čtrnáctiletá Zuzka 
Krejčí (foto vlevo) a jedenáctiletá Kačka 
Votoupalová (foto vpravo), členky známé-
ho a veleúspěšného slavkovského gym-
nasticko-akrobatického týmu Glitter Stars. 
Loni 8. prosince se zúčastnily celorepub-
likové soutěže Basta Cheer Cup v Ústí 
nad Labem, kde v obrovské konkuren-
ci Zuzka obsadila 1. a 2. místo v seniorské 
soutěži a Kačka druhé a třetí místo, kaž-
dá ve své kategorii. Glitter Stars zde po-
sbíralo celkem dvacet medailí! Vrcholem 
sezóny bylo Mistrovství České republiky 
v Cheerleadingu 11. května v Praze. Tady 

PODZIMNÍ ROZHOVOR

CO JE V OBCI NOVÉHO
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STŘÍPKY Z HISTORIE HOLUBIC

v silné konkurenci 25 týmů Zuzka vybojo-
vala 1. místo a Kačka znovu získala 2. a 3. 
místo v kategorii Peewee (žáci).

Obě žijí se svými rodiči v holubické čás-
ti Curdík, kromě sportu holky baví tram-
polína, Kačka ráda maluje a čte, Zuzka mi-
luje atletiku a sérii filmů Rychle a zběsile.

Holky, má první otázka bude velmi 
jednoduchá – mohly byste nám stručně 
popsat váš sport? Kolik vám bylo, když 
jste s ním začínaly?

Z. K.: Já jsem začala pozdě, v 6. třídě, 
ale šlo mi to a moc mě to bavilo. Během 
krátké doby jsem ostatní výkonnostně do-
hnala, šla jsem do toho zkrátka po hlavě. 
V Cheerleadingu je nejdůležitější důvě-
ra, kamarádství, týmová spolupráce, skvě-
lá choreografie a taky spousta hodin strá-
vená na trénincích a závodech. Důležitá je 
taky podpora rodičů, bez nich by to urči-
tě nešlo, podřizují mému sportu svůj veš-
kerý volný čas. 

K. V.: Cheerleading je náročný, ale 
úžasný sport, ve kterém záleží na přesnosti 
a jistotě každého člena týmu. Je spojením 
hudby, tance, akrobacie, gymnastiky, stavě-
ní lidských pyramid a třpytivých kostýmů. 
Poprvé jsem přišla na trénink ve druhé tří-
dě. Teď jsem nastoupila do 6. třídy a pořád 
mě to moc baví. 

Vzdušná akrobacie musí bolet... Co 
vás k tomuto sportu přivedlo a co vás 
u něj drží? Vždyť tréninky jsou náročné 
časově i fyzicky.

Z. K.: Na první trénink mě přivedli ka-
marádi. Drží mě tam výborný kolektiv, 
kterým Glitter Stars je. Jsme spolu oprav-
du často, protože chodím ve Slavkově 
do sportovní třídy, kde se i v rámci vyu-
čování věnujeme akrobatické gymnastice.

K. V.: Mám ráda hudbu a vždycky jsem 
v sobě měla moc energie, která musela 
ven. Zároveň se mi líbí, že je to týmový 
sport. Mám tam hodně kamarádů se stej-
nou energií. Na všechny závody se mnou 
jezdí mamka a celá rodina mě moc pod-
poruje. 

Čím byste chtěly jednou být?
Z. K.: Zatím vůbec nevím, rozhodnu se 

až na veletrhu středních škol v Brně.
K. V.: Mým životem je teď sport 

a Cheerleading, o povolání jsem ještě ne-
přemýšlela.

Na závěr musím konstatovat, že 
obě rodiny jsou na Kačku a Zuzku vel-
mi pyšné. Holky, děkuji vám za rozho-
vor a přeji vám ještě mnoho úspěchů 
v tomto krásném sportu.

Ilona Marinčová, kronikářka

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

rok 1913 

Dne 26. ledna 1913 byly zadány práce 
na přestavbě školy jednotlivým řemeslní-
kům: 

práce zednické: 
stavitel Špaček ze Slavkova,

práce tesařské a stolařské: 
Richard Osolsobě z Rousínova,

práce zámečnické:
Hubert Pavézka,

práce natěračské a malířské:
J. Kulhánek a J. Neužil,

práce klempířské:
mistr Pila, 



práce pokrývačské:
mistr Drápal z Pozořic. 

Stavební dohled byl svěřen stavite-
li Františku Hodinovi ze Žabovřesk, roz-
počet vypracoval zednický mistr Sequens 
z Velešovic. Stavba trvala rekordně krát-
kou dobu, bez techniky, jakou známe 
dnes, se podařilo dílo realizovat prakticky 
za půl roku. A v této podobě se školní bu-
dova, i s vnitřními dispozicemi, zachova-
la v podstatě dodnes. Pravidelné vyučování 
bylo zahájeno už 16. září 1913, i když stav-
ba ještě nebyla zcela dokončená. Ve dvou 
upravených místnostech probíhalo ještě 
dalších šest týdnů vyučování jako dopo-
sud, ve třech třídách se učilo v dopoled-
ních a odpoledních skupinách celkem 153 
dětí. Dne 26. října byla nová škola slav-
nostně vysvěcena a předána k užívání po-
zořickým farářem P. Šebestiánem Páralem, 
dále byl přítomen okresní hejtman svo-
bodný pán Daublebský ze Sternecku a c. 
k. školní inspektor Antonín Kotrlý. Dílo 
by se nemohlo provést bez velké podpo-
ry tehdejších radních v čele se starostou 
Cyrilem Frankem, kterému je několikrát 
ve školní kronice za zásluhy pěkně podě-
kováno. Kronikář zmínil také odvrácenou 
stranu přestavby: zvolený předseda školské 
rady Antonín Florián, kdekoliv mohl, tak 
stavbě škodil a zdržoval ji…

Přestavba školy stála celkem 49 000 ko-
run, z toho zednické práce 33 000 korun. 
Ještě několik let trvalo, než upravili okolí 
školy a oplotili školní zahradu. Vše pozdr-
žela I. světová válka, kdy vedení obce mělo 
úplně jiné starosti.

Dne 26. května se konaly volby do obec-
ního zastupitelstva. Starostou byl znovu 
zvolen Cyril Frank, prvním radním se stal 
František Novozámský, druhým radním 

pak Antonín Černý z Kruhu, který funk-
ci po několika měsících vzdal. Nahradil ho 
24. srpna Josef Adámek, rolník z Holubic 
č. p. 15. Na této schůzi přijali zastupitelé 
návrh Františka Andrysíka, aby bylo zru-
šeno jmenování I. a II. radním a zůstali jen 
radní. 

V sále obecního hostince na návsi se 
často hrálo divadlo. Odpoledne 26. prosin-
ce zde sehrály děti divadelní představení 
„Krakonoš,“ které vyneslo 31 korun a 50 
haléřů. Večerní vystoupení pro dospělé 
pak dalších 50 K a 40 haléřů. Z této sumy 
byla polovina zaslána potřebným do Brna, 
za zbytek peněz byly zakoupeny nové po-
můcky a knihy do školní knihovny. Obec 
hostinec od jeho postavení vždy pronají-
mala, od roku 1912 byl nájemcem Josef 
Řičánek z Nížkovic, kterému byl v roce 
1921 nakonec hostinec prodán.

Ilona Marinčová, kronikářka

Zajímavé pamětnické fotografie 
Holubic 

Protože letos slavíme kulaté devadesá-
té výročí postavení našeho kostela sv. Vác-
lava, našla jsem jeho nejstarší dochované 
fotografie. První snímek zobrazuje novo-
stavbu kostela i s farou, která byla posta-
vena v roce 1932. Na druhé fotce, která 
je nedatovaná, ale odhaduji ji na čtyřicá-
tá až padesátá léta 20. století, je interiér 
kostela vyfotografovaný z kůru. Všimně-
te si, že vlevo je umístěna původní kaza-
telna. Nová kazatelna byla navržena arch. 
Kolkem a zhotovena byla koncem roku 
1958, ale bez současného reliéfu. Úplně 
dokončena včetně reliéfu, který zhotovil 
osobně arch. Kolek, byla k 1. květnu 1959. 
Reliéf znázorňuje Krista na kříži a celý je 
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koncipován na námět: Jako Mojžíš po-
výšil hada na poušti, tak musí být pový-
šen syn člověka. Jedni se obrací ke Kristu 
a jdou ke spáse, druzí se od něho odvra-

cí a hynou uštknuti hady. (Za informace 
o reliéfu velmi děkuji panu Václavu On-
dráčkovi.)

Ilona Marinčová, kronikářka

V neděli 14. července nás přivítalo krás-
né počasí. Už od ranních hodin chystali 
muži stany a posezení, šikovné ženy zase 
občerstvení. Tento den jsme slavili deva-
desáté výročí posvěcení našeho kostela 
a také jsme si připomněli devadesáté vý-
ročí od primice našeho rodáka P. Antonína 
Floriána.  

Okolo deváté hodiny přivítaly dívky 
v krojích, půjčených od paní Ondráčkové, 
Mons. Pavla Posáda, který přijal naše po-
zvání a sloužil slavnostní mši svatou spo-

lu s otcem Pavlem Lacinou a jáhnem 
Vladimírem Večeřou ze Zbraslavi. Pan bis-
kup také dostal malý dárek v podobě per-
níkového obrazu našeho kostela a kyti-
ci. Celou mší provázela kapela Sivičanka 
ze Sivic, varhanice paní Sylva Novotná 
z Tvarožné a náš chrámový sbor. Po skon-
čení mše si mohli všichni účastníci zajít 
na malé občerstvení a popovídat si s přá-
teli. K poslechu nám dál hrála kape-
la Sivičanka.  Ve 14 hodin bylo svátostné 
požehnání a od 14:30 varhanní koncert. 
Poslechli jsme si Cyklus Biblických písní 
od Antonína Dvořáka a Meditaci na svato-
václavský chorál od Josefa Suka. Na var-
hany hrál pan Pavel Drlík a zpívala paní 
Štěpánka Drlíková. V kostele byly vysta-
veny ornáty a jiné věci, které se kdysi při 
mších běžně používaly.
Ráda bych všem, kteří se jakkoliv podíle-
li na přípravě této velkolepé akce, poděko-
vala.

za holubické farníky Miloslava Malíková
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Pohled na oltář z kůruKostel s farou v  roce 1932

FARNÍ OKÉNKO



Folklor

Kroj
Nedávné Václavské hody byly opět 

příležitostí pro předvedení krojů. 
V Holubicích nosí stárci kroje kyjovské. 
Snad někoho napadne, proč kyjovské a ně-
kdo se nad tím nepozastavuje, přece kyjov-
ské se v Holubicích nosily odjakživa.

Holubice náleží do národopisné ob-
lasti Brněnsko. Brněnsko zahrnuje měs-
to Brno, jeho předměstí a nejbližší oko-
lí - po Rosice na západě, Kuřim na seve-
ru, Rousínov na východě a Hrušovany 
na jihu. 

I v Holubicích se nosil místní kroj, pro-
tože kroj byl původně běžným oblečením 
obyvatel venkova. Podoba kroje byla urče-
na regionem, pohlavím, stářím, rodinným 
stavem, sociálním statusem. Oblečení 
bylo vždy určeno pro nějakou příležitost. 
Nejběžnějšími byly oděvy pracovní, jiné 
byly sváteční na neděli do kostela, obřad-
ní kroje na svatbu, křtiny a různé církev-
ní svátky. Bohužel se v Holubicích nedo-
choval původní kroj, až na části mužské-
ho kroje v podobě červené vesty, zástěry 
a širokého klobouku, které nosí na hodech 
sklepníci.

K odkládání kroje začalo docházet 
ve druhé polovině 19. století, kdy v roce 
1848 bylo zrušeno poddanství a robota, 
v jejichž důsledku došlo k rozsáhlým změ-
nám ve společnosti. Díky blízkosti prů-
myslových měst, zavedení železnice a od-
cházení za prací mimo domov pronika-
ly městské vlivy na venkov. Selské rodi-
ny napodobovaly měšťany a kroje se tak 
přizpůsobovaly městské módě nebo zce-

la odkládaly. Také finanční nákladnost kro-
je byla často důvodem pro odložení kroje, 
z velkých sukní se ušily 2-3 městské šaty. 
Nošení kroje se omezilo pouze na svátky, 
zejména hody. Po první světové válce do-
šlo v celých českých zemích k potřebě ná-
rodní identifikace a prostředkem se stáva-
lo i oblékání kroje. Lidé si začali spontánně 
pořizovat kroje a v důsledku zájmu vzni-
kaly i půjčovny. Často roli národního kroje 
přebíral právě kroj kyjovský, oblíbený pro 
svou bohatost. 

V Holubicích používáme pouze sou-
částky sváteční, které se nosily na hody, 
svatby, významné církevní svátky. Mnohdy 
však je použita zjednodušená výšivka, zdo-
bení, či krajka.

Kyjovský kroj pochází z okolí měs-
ta Kyjova. Samotný kyjovský kroj se dělí 
na dvě základní varianty podle vesnic: se-
verokyjovský a jihokyjovský. 

Nejvíce se od sebe tyto dvě varianty liší 
u mužského kroje. Mužský kroj svobodné-
ho nošený od 90. let 20. stol. v Holubicích 
je převážně variantou severokyjovskou až 
na voničku, která náleží spíše jihokyjov-
skému.

Varianta jihokyjovská je na první po-
hled jiná. Kordula je červená, bohatě zdo-
bená flitry a korálky a zejména košile je vy-
šívaná na volných rukávech od zápěstí až 
do výše loktů bílou dírkovanou výšivkou, 
také v oblasti hrudi je bohatá výšivka, čer-
ná nebo červená podle obce. Kalhoty jsou 
zdobeny výšivkou.

Dívky a ženy u nás nosí sváteční ky-
jovský kroj často ve variantě jihokyjovské, 
protože nejvýraznějším rozdílem je vyší-
vaný šátek položený přes ramena, tzv. obo-
jek. 
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KULTURA



I.

BOŽÍ TĚLO

PŘÍVESNICKÝ TÁBOR

I



PŘÍVESNICKÝ TÁBOR

II.

PŘÍVESNICKÝ TÁBOR



III.III

DĚTSKÝ DEN



DĚTSKÝ DEN

IV.IV.

DĚTSKÝ DEN

STÁRKY MAŠLIČKUJÍ ROZMARÝNY



V Holubicích máme rádi tradice, hody 
i kroje. Kyjovský kroj je nepochybně krás-
ný, také jej ráda oblékám a rozšiřuji svou 
sbírku součástek. V posledních několika 
letech se v mnoha okolních obcích objevu-
jí obnovené místní kroje, např. Pozořice, 
Šlapanice, Újezd u Brna, Slavkov u Brna, 
Ochoz a mnohé další obce Brněnska. Také 
my v Holubicích bychom mohli mít před-
stavu o původním oděvu v naší obci, a tak 
do dalšího zpravodaje připravíme článek 
o krojích brněnského venkova a možné 
podobě kroje z Holubic.

Magdalena Hochmanová

První přívesnický tábor v Holubicích

Teď už ani nevíme, kdo první měl v kul-
turní komisi nápad uspořádat v Holubicích 
pro děti přívesnický tábor. Po dlouhých 
přípravách jsme vytiskli plakátky a dále už 
jen čekali, jaký bude zájem. Na oba srp-
nové turnusy se nakonec přihlásilo okolo 
dvaceti dětí od sedmi do dvanácti let, což 
bylo tak akorát.

Na každý den jsme vymysleli rozličné 
aktivity na různých místech, aby to děti 
bavilo a taky aby byly příjemně unavené – 
hrály hry, soutěžily, sportovaly, tvořily, va-

řily v kotlíku a jely na dva výlety, to vše vy-
plnilo každodenní dopolední a odpoled-
ní program. Táborníky jste mohli potkat 
na hřišti, na střelnici, na faře, ve sportovní 
hale, v sále, ale i na plácku Pod Bahny, po-
časí bylo přívětivé a naštěstí je moc nepo-
trápilo. Jak mi řekla jedna maminka: „Naše 
malá je tu moc spokojená, před začátkem tábora 
se trochu bála, ale teď, když si pro ni přijdu, tak 
se jí ani nechce domů.“

Za vedoucí mohu konstatovat, že určitě 
mají na co vzpomínat. Snad se dětem tábor 
líbil a smysluplně jim vyplnil část prázd-
nin, zkrátka těch čtrnáct dní uteklo straš-
ně rychle. 

Našim úžasným instruktorům, kon-
krétně Marku Matuškovi, Jirkovi Nohe-
lovi, Romanu Dlabkovi, Terce Mikolášo-
vé, Kamile Burdové, Vlaďce Frankové, Ilo-
ně Marinčové, Martině Matuškové, Mar-
tině a Jirkovi Sladkým, manželům Slaným 
a Horákovým a paní Ludmile Vičarové, 
kteří se dětem ve svém volném čase a bez 
finanční odměny věnovali, tímto srdečně 
děkujeme! Děkujeme také pánům Hofír-
kovi a Horovi, povozili děti na bryčkách 
tažených koňmi.

Za krásný čas strávený pospolu všem 
skvělým dětem děkuje teta Peťa Šujanová.

Položila jsem dětem otázku: „Jak se ti lí-
bilo na táboře a co se ti líbilo nejvíce?“

Sárinka: „Bylo to skvělý, fantastický, 
nejvíc se mi líbila jízda na koni.“

František: „Bylo to suprový, bezva 
bylo malování na obličej.“

Kryštof: „Líbilo se mi tady moc, dis-
kotéka byla fajn a pondělní výlet s lezením 
po skalách byl taky dobrej.“

Dominik: „Bylo to super, nejvíc se mi 
líbily hry a soutěže.“
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Eliška: „Tábor byl dobrý, akorát mi tři 
dny chyběla teta Peťa a Marek. Nejvíc se 
mi líbilo, jak jsme vyráběli pavučiny a jíz-
da na voze s koněm.“

za kulturně – školskou komisi  
Ilona Marinčová

S prázdninami jsme se rozloučili 
„Dětským dnem“

Letos jsme na „Dětský den,“ který již 
tradičně pořádáme poslední prázdninovou 
neděli, chtěli něco nevšedního. Objednali 
jsme tedy horolezeckou stěnu a skákací 
hrad pro malé děti.

Během téměř tropického odpoledne si 
zkusili vylézt skoro všichni, velcí i malí. 
Po počátečním ostychu stála před stěnou 
slušná fronta. Naštěstí se na ni dalo lézt 

třemi cestami, a tak se dostalo na všech-
ny zájemce i několikrát. Atrakce doplnily 
netradiční hry, které nám zapůjčili man-
želé Slaní a Horákovi: Cornhole, Molkky 
a Ladder Ball. Všichni si mohli vyzkoušet 
i lukostřelbu, chůzi přes překážku v gu-
mácích a běh s pneumatikou a nafukova-
cím kolem, které připravili Martina a Jirka 
Sladkých. O občerstvení se postarali čle-
nové tělovýchovné jednoty, na jednot-
livých stanovištích nám pomohli stárci. 
Moc všem děkujeme.

za kulturně – školskou komisi 
Ilona Marinčová

Klub seniorů

Na našem pravidelném setkání jsme si 
4. července zahráli v sále kulturního stře-
diska UNICURLING, který zakoupil 
obecní úřad. Je k dispozici všem, vřele do-
poručuji, abyste si hru vyzkoušeli.

Na další schůzce v srpnu jsme si před 
hospodou zasoutěžili ve hře LADDER 
BALL, kde se dva míčky spojené prováz-
kem hází na žebřík.  Zářijové setkání bude 
opět na prostranství hostince U Kapličky 
a budeme hrát MOLKKY pod vedením 
manželů Horákových, kteří znají pravidla. 
Některé hry si sami vyrábíme.

Těšíme se na další setkání, která bývají 
vždy první čtvrtek v měsíci, budeme rádi, 
když se k nám přidáte i Vy. 

za holubické seniory Dagmar Slaná

Hody byly, hode budó!

Jako snad v každé vesnici na Jižní Mora-
vě, tak i u nás v Holubicích se konaly krojo-
vané hody. Letošní datum vyšlo na sobotu 
a neděli 28. a 29. září - na svatého Václava. 



Samotné hody pak začaly pro chasu 
v páteční podvečer, kdy stárci nazdobili 
a vztyčili na návsi u kapličky máju. Letos je 
mája pozlobila, protože se jim během sta-
vění dvakrát zlomila, ale pánové si s tím 
naštěstí rychle poradili.

Druhý den krojované páry chodi-
ly od domu k domu s rozmarýnkou, zva-
ly na taneček, vínečko a hlavně na večerní 
hodovou zábavu, při které mohli přítomní 
obdivovat krásný nástup a zúčastnit se tra-
diční mašličkové, i vynášení stárků na ra-
menou ze sálu. 

Ačkoliv pár dní předem bylo počasí 
proměnlivé, v neděli se nad stárky slito-
valo sluníčko, které krásně svítilo průvo-
du obcí až do večera. Chasa se letos sklá-
dala z deseti párů, čtyř sklepníků a mnoha 
krojovaných dětí. 

Také nedělní hodová zábava začínala 
ve 20 hodin předtančením a sóly s rodi-

či. K tanci a poslechu hrála po celý víkend, 
jako každý rok, dechová kapela Dambo-
řanka z Dambořic. Po půlnoci krojova-
ní předávali stárkovství, s tím byla spoje-
ná velká legrace a podívaná pro všechny di-
váky v sále. Na obou zábavách byla účast 
velká, tančilo se a zpívalo, někteří vytrval-
ci vydrželi hodovat až do ranních hodin. 

Tímto bych chtěla poděkovat všem, 
kteří se nějakým způsobem podíleli na po-
řádání hodů, také rodičům stárků za trpěli-
vost a obětavost s touto akcí spojenou. Dě-
kujeme stárkům, že se jim hody podařily 
uspořádat a doufáme, že i v dalších letech 
se bude mládež snažit o udržení této tradi-
ce v obci. Stárci děkují paní Petře Šujanové 
za pomoc s organizací a přípravou hodů.

Příjemné vzpomínání a na viděnou 
na krojovaných hodech v příštím roce!

Ilona Marinčová,
kronikářka
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V prvním díle našeho okénka si něco 
řekneme o sklizni ovoce a o vysazování 
stromků, na které je nyní nejlepší doba. 
Po očesání ovoce vždy vyčistíme plochy 
pod stromy od veškerého spadlého ovoce. 
Sklízíme je se stopkou a ve vydezinfiko-
vaných obalech je uložíme do chladných, 
větraných prostor, odkud je poté budeme 
přenášet na zimní uskladnění. Pro usklad-
nění vybereme jen kvalitní plody, ostatní 
zpracujeme podle potřeby. Ovoce neskla-
dujeme společně s bramborami, ani se ze-
leninou. 

Po sklizni přihnojíme ovocné rostliny 
kompostem, nebo umělými jednosložko-
vými hnojivy (draselná a fosforečná), půdu 
okolo keřů a stromků bobulovin mělce 
zkypříme a odplevelíme. Odplozené vý-
hony maliníku a ostružiníku odstraníme.

Ve druhé polovině měsíce začínají ovoc-
né školky s prodejem ovocných strom-
ků, můžeme je sázet až do konce listopa-
du. Doporučujeme je před výsadbou po-
nořit na jeden den do vody. Na optimál-
ní délku upravíme kořeny i nadzemní část, 
stromek zafixujeme k opěrnému kůlu 
a dbáme na to, aby místo štěpování zůsta-
lo volně nad zemí. Nemáme-li u zahrádky 
oplocení, obalíme kmínek pletivem a vy-
sazené stromky a keře důkladně zalijeme. 
Výsadbu broskvoní, vinné révy, ořešáků, 
kdouloní a ostružiníku, odložte až na jaro. 

Říjen je rovněž měsícem výsadby okras-
ných dřevin, stálezelené a jehličnany je 
možné vysazovat do konce měsíce. 

Výlet do Boskovic se zahrádkáři

Pěkné a horké počasí provázelo náš 
prázdninový jednodenní výlet za krásami 
Boskovic. Dopoledne jsme navštívili em-
pírový zámek, vystavěný na místě bývalé-
ho dominikánského kláštera a kousek nad 
ním zachovalou zříceninu Boskovického 
hradu, založeného v 1. polovině 13. století. 
Po výborném obědě už na nás čekalo wes-
ternové městečko se všemi atrakcemi, di-
vadelním představením „Odměna Buffalo 
Billa“ a také s koňskou show „Koně – dary 
bohů.“ 

za holubické zahrádkáře 
Ilona Marinčová, předsedkyně

Ze školky  

Prázdniny nám utekly jako voda a hned 
2. září jsme se vrátili do mateřské školy, 
kde jsme přivítali osmnáct nových dětí. 

Na děti ve třídách čekaly usměvavé paní 
učitelky, ve třídě Pejsků: Mgr. Michaela 
Skalová a Zdeňka Bečvářová a ve třídě 
Koťátek Lenka Chromá a Petra Šťastná 
DiS. Po společném seznámení proběh-

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY A ZE ŠKOLKY

ZAHRÁDKÁŘSKÉ OKÉNKO



la prohlídka celé školky, jídelny, školní za-
hrady a školy.

V současné době mateřskou ško-
lu navštěvuje 56 dětí, které se vzděláva-
jí podle školního vzdělávacího programu 
„Smějeme se každý den,“ který splňuje po-
žadavky Rámcového vzdělávacího progra-
mu pro předškolní vzdělávání. Na začátku 
školního roku si vytváříme pravidla spo-
lečného soužití: srdíčkové (máme se rádi, 
všichni jsme kamarádi), pusinkové (pro-
sím a děkuji), hračkové (uklízíme hrač-
ky), šnečkové (chodíme pomalu), talířkové 
(stolování), kapičkové (neplýtváme vodou) 
a odpočinkové (nerušíme na lehátku).  

I v tomto školním roce plánujeme 
spoustu zajímavých akcí. Hned v prvním 
týdnu jsme navštívili místní zemědělské 
družstvo, kde jsme si mohli pochovat a po-
hladit teprve dvoudenní kuřátka. V listo-
padu k nám přijede pojízdné planetárium 
a začátkem prosince pan Vojkůvka s hu-
debním programem. Také nás jako každý 
rok navštíví Mikuláš s andělem a čertem 
a proběhnou vánoční besídky.

Doufám, že se dětem v mateřské ško-
le bude líbit a s úsměvem prožijeme škol-
ní rok 2019/2020.

Lenka Chromá, učitelka MŠ

Ze školy

Základní škola se od podzimu loňské-
ho roku potýkala s nepříjemnostmi po ha-
várii vody. V budově nefungovala elektři-
na ani topení. Zasažené omítky musely 
být odstraněny a mokré zdivo vysušeno. 
Nakonec se ale do začátku školního roku 
vše stihlo opravit a na žáky čekala krásně 
vymalovaná škola. Do první třídy byla za-
koupena a nainstalována nová interaktivní 
tabule, třetí třída se díky novému nábytku 
proměnila k nepoznání.

Kapacita školní jídelny byla v loňském 
roce navýšena, proto se i školní kuchy-
ně dočkala modernizace. Nyní se zde vaří 
v novém konvektomatu, který je větší a vý-
konnější. V důsledku většího množství vy-
daného jídla muselo být rozšířeno i mycí 
centrum. Moderní a výkonné vybavení jis-
tě usnadní práci kuchařkám.
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Zahájení školního roku připadlo 
na pondělí 2. září. V 8 hodin se učitelé, ro-
diče i děti setkali na školní zahradě, kde je 
přivítali zástupci obce společně s paní ře-
ditelkou a prvňáčkům popřáli krásný vstup 
do školních let. Paní ředitelka vysvětlila 
rozmístění ročníků v jednotlivých třídách 
a představila nové zaměstnance.

V letošním školním roce se otevírá pět 
tříd, takže bude výuka hlavních předmě-
tů opět probíhat samostatně. První ročník 
je umístěn ve druhé třídě v prvním patře 
budovy a jeho třídní učitelkou je Mgr. Eva 
Krajtlová. Dole v přízemí jsou druháci spo-
lečně s malým oddělením družiny, se kte-
rým se zde budou střídat. Třídní učitelkou 
je Mgr. Klára Matoušková, která se vráti-
la po mateřské dovolené. Ve třetím roční-
ku učí Mgr. Klára Sovadinová, ve čtvrtém 

Mgr. Marie Hradečná a pátý ročník vyuču-
je paní ředitelka Mgr. Milena Vodičková.

Školní družina bude mít dvě oddě-
lení. Mladší děti povede paní Miloslava 
Malíková a starší děti bude mít na starost 
paní Eva Nováková. V letošním školním 
roce je otevřena i ranní družina.

První školní den si děti sedly do la-
vic pouze na jednu vyučovací hodinu. 
Seznámily se se svými třídními učitelka-
mi a pozdravily se s kamarády. Pro šestnáct 
prvňáčků to bylo všechno poprvé, rodiče 
je tedy mohli doprovodit až do třídy. Tady 
je ještě jednou přivítala paní učitelka a se-
známila je s tím, co je ve škole čeká. 

Přejeme všem úspěšné vykročení 
do školního roku 2019/2020.

Klára Matoušková, učitelka ZŠ



Tělovýchovná jednota Holubice – oddíl volejbalu

Účast na turnajích:
- O pohár Lulče – 52. ročník (3. 8.): byl z důvodu špatného počasí zrušen
- Memoriál Josefa Mrkose v Drásově (10. 8.): A-tým 1. místo
- Volejbalový turnaj v Holubicích (31. 8.): A-tým 2. místo

TJ Holubice – A tým

Český pohár (CP-M-E), pořadatel: TJ Slavia Hradec Králové

21. 9. 2019 10:00  Holubice  – Kometa Brno  
21. 9. 2019 13:00  Hradec Králové – Holubice
21. 9. 2019 17:00  Holubice – Lvi Praha B

2. liga (2-M-C) – zápasy 2019

  5. 10. 2019 10:00 a 14:00  Holubice – Morávka
12. 10. 2019 10:30 a 14:00  Vol. Ostrava – Holubice

19. 10. 2019 10:00 a 14:00  Holubice – Palkovice
  2. 11. 2019 10:00 a 14:00  Drásov – Holubice

  9. 11. 2019 10:00 a 14:00  Holubice – Kojetín
16. 11. 2019 10:00 a 14:00  Holubice – BV Ostrava
30. 11. 2019 10:00 a 14:00  Šlapanice – Holubice

  7. 12. 2019  10:00 a 14:00  Holubice – Brno-Komárov
14. 12. 2019 10:00 a 14:00  Nový Jičín – Holubice

TJ Holubice – B tým

Okresní přebor (VYS-M-1) – zápasy 2019

  1. 9. 2019 10:00  Sokol Dědice – Holubice B odloženo
 6. 9. 2019 17:30  Holubice B – Sokol Bučovice B 3:0
 8. 9. 2019 10:00  Sokol Drnovice – Holubice B 3:0
15. 9. 2019 10:00  Holubice B – Sokol Bučovice C  3:0
22. 9. 2019 10:00  Sokol Orlovice – Holubice B
27. 9. 2019 17:30  Holubice B – Sokol Marefy
29. 9. 2019 10:00  VK Luleč – Holubice B
 6. 10. 2019  10:00  Holubice B – Tatran Hrušky
13. 10. 2019 10:00  Slavkov – Holubice B
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Holubáckééé nohec

Holubice slavily nohejbalové jubileum

Před čtyřiceti lety parta kolem Pavla Neužila poprvé kopla v Holubicích 
balón přes síť. Od té doby naši nohejbalisté postupovali soutěžemi 
od okresního přeboru až po vytouženou druhou ligu.  Nebylo to hned 
a rozhodně to nebylo snadné, ale naše malá obec dnes může směle kon-
kurovat třeba Brnu.

V sobotu 3. srpna toto výročí oslavili, jak se patří, skvělými exhibičními 
utkáními na hřišti TJ s hvězdným obsazením. Na hřišti nechyběli býva-

lí hráči Komety Brno a Zbrojovky Brno, kterou reprezentoval třeba Petr Švancara, spolu 

TJ Holubice – kadeti
Kvalifikační turnaj (15. 9. 2019):
VK Brno – Holubice 2:0 (22, 21)
Holubice – TJ Tesla Brno 2:0 (23, 22)
Vyškov – Holubice 2:0 (21, 12)
Holubice – Fosfa Břeclav 0:2 (-20, -13)
Česká Třebová – Holubice 2:1 (-24, 12, 7)

za TJ Holubice, oddíl volejbalu 
Richard Surman
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s celkem z České televize a týmem Holubice MIX. Proti těmto legendám nastoupilo na-
dějné mládí, desetiletí hráči MNK Modřice, kteří zvítězili na Mistrovsví ČR v nohejba-
lu dvojic, i s naším Františkem Dlabkou. Kluci se nenechali zahanbit a na hřišti předved-
li, že si mistrovskou medaili zasloužili. Celý turnaj hladce vyhráli, stříbro bralo mužstvo 
Holubice MIX, třetí skončila Česká televize. Vrcholem programu byl souboj trojic MNK 
Modřice A, za které nastoupili několikanásobní mistři ČR, proti NK R.U.M. Holubice 
A, který vyhrály Modřice 2:1. Častý potlesk početného publika doprovázel všechny sou-
boje a časté salvy smíchu zase doplnily skvělý moderátorský výkon Petra Bubniaka. 

Velké uznání si zaslouží trenér Roman Dlabka, který celé sváteční odpoledne připra-
vil a pozval všechny bývalé i současné hráče a také sportovní legendy, které si nemohly 
vynachválit výbornou atmosféru celého turnaje.

Ilona Marinčová, kronikářka

Provoz ve sportovní hale a kulturním středisku

Ve sportovní hale začal provoz pro veřejnost v pondělí 30. září. Na oficiálních we-
bových stránkách www.holubiceou.cz v záložce „Kalendáře“ najdete přehledný Google 
kalendář akcí kulturního střediska a rozpis sportovní haly s vyznačenými časy pronájmu 
sportovními oddíly, skupinami i jednotlivci. 
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Při objednávání sportovní haly se prosím obracejte na paní Evu Kovalovskou, tel. 
602 213 424.

Při objednávání akcí v kulturním středisku prosím volejte paní Martě Hložkové 
na tel. 773 802 687.

Od 15. září je platný nový ceník pronájmu sportovní haly a kulturního stře-
diska. Najdete ho na webových stránkách www.holubiceou.cz v záložce „Obecní 
úřad.“

Přehled chystaných akcí:

říjen – listopad  Výstava kreseb Mirka Schneidera a Amira Gabriela Moually 
na obecním úřadu (knihovna)

19. října Kácení máje v KS (stárci)
28. října  Pochod ke vzniku samostatného Československa 

(pánové Daniel Gerda, Marek Matuška, Aleš Šmerda) 
2. listopadu Řízená degustace vín (pan Karel Hochman)
9. -10. listopadu Martinská husa (hostinec U Kapličky, pan Daniel Gerda)
15. – 17. listopadu Počítačové hry (pan Tomáš Bajer)
23. listopadu Pochodňový průvod k památníku (oddíl granátníků, OÚ)
23. listopadu Sběr velkoobjemového odpadu (Obecní úřad)
29. listopadu Rozsvěcení vánočního stromu (MŠ a ZŠ Holubice) 
7. prosince  Košt pálenek a soutěžní ochutnávka pomazánek a čehokoliv 

z jablek (zahrádkáři)
8. prosince Vítání občánků (obecní úřad a kulturně – školská komise)
27. prosince  Vánoční koncert v chrámu sv. Václava v 17:30 hodin (Obecní úřad 

a firma Sand - Team)

Z obecní knihovny

Na podzim se můžete těšit na novou výstavu, budete si moci 
prohlédnut výtvarné práce Mirka Schneidera a Amira Gabriela 
Moually. Zúčastněte se i dalších akcí knihovny:

Od 1. října  Začátek lekcí kurzu paličkování
14. října  Trénování paměti v domě seniorů ANVETE
26. října  Cukrářské tvoření nejen pro děti
9. listopadu  Zábavné šití pro děti i dospělé

Bližší informace naleznete na knihovna-holubice.webnode.cz nebo na facebooku.
knihovnice Vlaďka Franková a Miroslava Burdová 

OSTATNÍ AKCE A POZVÁNKY
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Pozvánka na kurzy břišních tanců a jógy

Vždy v pondělí od 18:30 do 19:30 hodin si můžete při-
jít do sálu kulturního střediska zacvičit jógu. Po hodi-
ně budete odcházet protažení, uvolnění a dobře naladě-
ní. Cvičení vede paní Zuzana Richterková, je pomalé 
a nenáročné, přesto velice účinné. 

Orientální tance jsou vhodné pro všechny kategorie 
– od malých děvčátek až po ženy v důchodovém věku. 
Scházíme se každé úterý v 18:30 hodin v kulturním 

středisku pod vedením paní Terezy Mikolášové. 
Kvůli uzavření sálu kulturního střediska oba kurzy začnou opět 14. a 15. října.

S vinařem o víně

V sobotu 2. listopadu 2019 v 18 hodin se koná v sále 
U Kapličky řízená degustace vín z Vinařství Hochman. 
Na programu je průřez současnou produkcí rodinného vi-
nařství z nedalekých Násedlovic. Dozvíte se detaily o pěs-
tování hroznů, výrobě vína a sektů klasickou šampaňskou 
metodou. Cena 150,- Kč zahrnuje 10 vzorků vín, neutrali-
zační sousto, vodu a originální skleničku.
Budeme rádi, když si místa zarezervujete na e-mailu:

karel.hochman@seznam.cz nebo telefonicky na čísle 602 528 650.

Pozvánka na tradiční prosincový košt pálenek se soutěžní ochutnávkou 
čehokoliv z jablek a pomazánek 

V sobotu 7. prosince pořádají zahrádkáři od 14 hodin 
v sále kulturního střediska košt ovocných pálenek, spo-
jený i tentokrát se soutěžní ochutnávkou čehokoliv 
z jablek a pomazánek. Vstupné na košt je 150,-Kč: kaž-
dý obdrží originální koštovačku, ze které smí ochutnávat 
libovolné množství vzorků, v rámci vstupného je i veške-
ré občerstvení. Vzorky pálenek přijímáme ve středu 4. 
prosince od 18 do 20 hodin v sále KS. Prosíme všech-
ny, kdo vyrobí jablečnou specialitu (stačí jeden talíř 

nebo tác) a pomazánky (v množství asi 25 až 50 dkg), aby své výtvory přinesli v so-
botu před 14 hodinou. Děkujeme!!!

Ilona Marinčová, předsedkyně ZO ČZS
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Zvu Vás do království látek na náš e-shop 
www.tvorivelatky.cz 

Nabízíme balíčky látek včetně galanterie, 
krásné kolekce a úplety. 

Pro dě   tu jsou tvořivé balíčky i s fotonávody.  
Těším se na Vás. 

Lenka Březnová, Holubice 95

INZERCE

Redakční uzávěrka pro příspěvky příštího čísla Holubického zpravodaje bude v pondělí 9. prosince 
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.

Redakční rada: Ilona Marinčová, Vladimíra Franková, Magdalena Hochmanová, Hana 
Moualla, Petra Šujanová, Hana Procházková a Dalibor Koukal.

Veškeré informace a aktuality z obecního úřadu i všechny fotografie z akcí, pořádaných v obci, 
můžete najít na webových stránkách Holubic: www.holubiceou.cz.



SVATOVÁCLAVSKÉ HODY 28. A 29. ZÁŘÍ
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ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2. 9. 2019

ZÁJEZD SE ZAHRÁDKÁŘI DO BOSKOVICZÁÁJEZD SE ZAHHRÁDKÁŘŘI DO BOSSKOOVIC




