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OBECNÍ REPREZENTAČNÍ PLES

Moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě.
Prosím, buďme k sobě ohleduplní.
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
Velikonoce bývají označovány jako
svátky jara. Letošní jaro se nám hlásí jinak, zažitý řád změnil okem neviditelný
koronavir COVID-19.
V době, kdy připravuji tento článek,
narůstá počet infikovaných, a je pochopitelné, že i v každém z nás roste obava
z možné nákazy. V podstatě každý den je
přijato nové opatření nebo omezení. Jejich hlavním cílem je ochrana zdraví nás
všech.
Prosím proto všechny, aby vydaná nařízení vlády a další opatření dodržovali,
vyjadřujeme tím tak úctu k životu a svou
ohleduplnost k ostatním.
Opět se potvrzuje, že se v těžkých časech dokážeme semknout a navzájem si
pomáhat. Důkazem toho jsou aktivity

jednotlivců i firem jako šití ochranných
roušek, rozvoz obědů zdarma nebo zajištění nákupů.
Již nyní se mluví o značných hospodářských dopadech, s tím se nějak vyrovnáme.
Jak praví lidová moudrost: „všechno
zlé je k něčemu dobré,“ tato situace není
výjimkou. Zjistili jsme, že do této chvíle
věci pro nás důležité, důležitými ve skutečnosti nejsou. Můžeme být víc se svými
blízkými, nemusíme stále spěchat a jindy neodkladné záležitosti odložíme nebo
je řešíme bezkontaktně např. telefonicky,
e-mailem apod.
Věřím, že společně to zvládneme
a prožitá zkušenost nás posílí.
Krásné jaro a pevné zdraví přeje
Petr Hanák, starosta

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Z 9. zasedání Zastupitelstva Obce
Holubice, konaného dne 19. 12. 2019
• Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu č.
1030051389/002 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene mezi Obcí
Holubice a E.ON Distribuce, a.s. Týká
se umístění distribuční soustavy –
kabel NN na pozemku obce p. č. 597/1
k. ú. Holubice.
• Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č.
1/2019 ke Smlouvě č. 1040012561/029
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o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Holubice a E.
ON Distribuce, a.s. Týká se uložení
dálkového kabelu od Slavkova přes
nádraží až po dálnici i přes pozemky
obce Holubice. Při projednávání trasy
vedení někteří vlastníci pozemků
vznesli námitky a byla proto navržena
jiná varianta trasy vedení.
• Zastupitelstvo schvaluje Kupní smlouvu mezi Obcí Holubice a MIRROR
Development s.r.o. na veřejné osvětle1

ní a místní rozhlas u bytových domů 7
a 8 za cenu 500,- Kč vč. DPH.
• Zastupitelstvo schvaluje Kupní smlouvu mezi Obcí Holubice a MIRROR
Development s.r.o. na pozemky p. č.
565/59, 565/45 a 565/43 za cenu 1 000,Kč vč. DPH. Tyto pozemky jsou u bytového domu č. 8 a je na nich vybudována komunikace, chodník a parkovací
stání pro invalidu.
• Zastupitelstvo schvaluje Darovací
smlouvu mezi Obcí Holubice a COLAS CZ, a. s na peněžitý dar ve výši
350 000,- Kč. Z každé vyrobené tuny
živice obci náleží 2 až 3 Kč.
• Zastupitelstvo schvaluje uzavření
smlouvy mezi Obcí Holubice a společností D.A.S. Rechtsschutz AG na pojištění právní ochrany zastupitelů za cenu
13 850,- Kč za rok. Obsahem pojištění je zastupování starosty, místostarostky a zastupitelů v případě řešení právních sporů.
• Zastupitelstvo schvaluje odměnu neuvolněné místostarostce ve výši 32 501,Kč a předsedům výborů a komisí odměnu ve výši 3 611,- Kč od 1. 1. 2020.
• Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové
provizorium.
• Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové
opatření č. 8/2019.
• Zastupitelstvo schvaluje cenu stočného pro rok 2020 ve výši 39,13,- Kč bez
DPH. Cena se navyšuje o 1,13,- Kč bez
DPH.
• Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu
o právu provést stavbu mezi Obcí Holubice a společností MIRROR Invest
s.r.o. na pozemcích obce p. č. 883/12,
883/19, 895/5, 895/7, 950/25, 951/1,
1639 a 1644 k. ú. Holubice. Smlouva
o právu stavby již byla schválena na za2

sedání zastupitelstva 1. 11. 2018. Opakované schvalování smlouvy je z důvodu změn parcelních čísel pozemků
po realizaci Pozemkových úprav.
• Zastupitelstvo schvaluje Plánovací
smlouvu mezi Obcí Holubice a společností MIRROR Invest s.r.o. - „Výstavba rodinných domů, komunikace
a IS, Holubice-Curdík (na a kolem p. č.
1641/1, k. ú. Holubice). Tato Smlouva
byla také již schválena, a to na zasedání
zastupitelstva dne 30. 8. 2018. Opakované schvalování smlouvy je z důvodu
změn parcelních čísel pozemků po realizaci Pozemkových úprav.
Různé:
• Pan starosta informoval občany o průběhu výběrového řízení na zhotovitele a možnosti dotací na akci rozšíření
ČOV. Pan starosta měl schůzku se zástupci firmy AP INVESTING, s.r.o.,
která byla vybrána jako manažer projektu a bude provádět výběrové řízení
na zhotovitele a podávat žádost o dotaci. Původně se obálky s nabídkami
uchazečů měly otvírat 20. 12. 2019, ale
z důvodu požadavků zájemců na poskytnutí dodatečných informací byla
lhůta prodloužena do 30. 12. 2019. Zástupci firmy AP INVESTING, s.r.o.
byli na Ministerstvu životního prostředí předjednat podání žádosti o dotaci.
Druhá možnost je podat žádost o dotaci ke Krajskému úřadu JmK. Větší
předpoklad vyřízení dotace je od JmK.
• Kulturně školská komise pořádala vloni v létě Přívesnický tábor. Vzhledem
k velkému úspěchu je v plánu tento tábor pořádat i letos v létě. Paní Šujanová prosí dobrovolníky o pomoc s přípravou a zajištěním tábora.
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Z 1. zasedání Zastupitelstva Obce
Holubice, konaného dne 23. ledna 2020
• Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu
o smlouvě budoucí kupní na novou větev splaškové kanalizace na pozemcích
p. č. 1461 a 1472.
• Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zemědělském pachtu č. 9-10001 mezi
Obcí Holubice a BONAGRO, a.s. Týká
se pachtu obecních pozemků p. č. 1266,
1860, 2030 a 2033 o celkové výměře 1,9
ha za cenu 7 490, 82,- Kč ročně.
• Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1
pachtovní smlouvy mezi Obcí Holubice a RAKOVEC a.s. Týká se pozemků
o celkové výměře 24,73 ha, pachtovné
je stanoveno na 59 759,- Kč za rok.
• Zastupitelstvo schvaluje Kupní smlouvu na prodej traktoru Šálek VEGA 30
HP za cenu 102 200,- Kč.
• Zastupitelstvo schvaluje Kupní smlouvu na prodej obecního pozemku p. č.
1562/2 o výměře 114 m2 za cenu 350,Kč za m2, tj. 39 900,- Kč.
• Zastupitelstvo schvaluje Kupní smlouvu na prodej obecního pozemku p. č.
1644/2 o výměře 92 m2 za cenu 350,- Kč
za m2, tj. 32 200,- Kč.
• Zastupitelstvo schvaluje Kupní smlouvu na prodej obecního pozemku p. č.
801/10 o výměře 139 m2 za cenu 350,Kč za m2, tj. 48 650,- Kč.
• Zastupitelstvo schvaluje Kupní smlouvu na prodej obecního pozemku p. č.
801/9 o výměře 38 m2 za cenu 350,- Kč
za m2, tj. 13 300,- Kč.
• Zastupitelstvo schvaluje Kupní smlouvu na prodej obecního pozemku p. č.
801/8 o výměře 61 m2 za cenu 350,- Kč
za m2, tj. 21 350,- Kč.
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vu na prodej obecního pozemku p. č.
801/7 o výměře 75 m2 za cenu 350,- Kč
za m2, tj. 26 250,- Kč.
• Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce
v paragrafovém znění na rok 2020. Celkové příjmy jsou ve výši 27 659 000,Kč. Návrh rozpočtu v oblasti příjmů
byl navýšen o částku 181 650,- Kč
za prodej obecních pozemků. Tato částka při přípravě rozpočtu nebyla známa.
Výdaje pro rok 2020 jsou naplánovány
55 635 600,- Kč. Pan starosta k tomu
doplnil, že na financování rozšíření
ČOV bude vedení obce jednat o úvěru
a bude podána žádost o dotaci ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.
• Zastupitelstvo obce Holubice projednalo doporučení hodnotící komise, která provedla hodnocení nabídek k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce na akci „Holubice – rozšíření ČOV“
a schvaluje výběr níže uvedeného dodavatele, který se umístil na prvním místě: „Společnost pro Holubice - rozšíření
ČOV“ vedoucí společník IMOS Brno, a.
s za cenu 30 986 736,- Kč bez DPH.
• Zastupitelstvo obce Holubice současně pověřuje starostu k vydání rozhodnutí o výběru dodavatele. Zastupitelstvo také schvaluje návrh smlouvy
o dílo předložený vybraným dodavatelem a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy v termínu, kdy to umožní zákonné požadavky (po uplynutí lhůty
pro námitky).
• Zastupitelstvo schvaluje pořádání a organizaci Přívesnického tábora pod záštitou Obce Holubice a odpovědnou
osobou jmenuje paní Petru Šujanovou.
• Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu č.:
1030048933/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene mezi Obcí
3

Holubice a E.ON Distribuce, a.s. Týká
se umístění distribuční soustavy – kabel NN, kabel VN, telekomunikační
kabel na pozemcích obce parc. č. 1933,
1931, 1926, 599/95, 599/96 a 597/1 k. ú
Holubice.
• Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu č.
990008 1055_2/VB o zřízení věcného
břemene mezi Obcí Holubice a GasNet, s.r.o. na pozemcích obce p. č. 653/3
a 654/3 za cenu 605,- Kč včetně DPH.
• Zastupitelstvo schvaluje Dodatek
č.:001/2020 ke Smlouvě č.: 1030042987
o smlouvě budoucí o zřízení věcného

břemene mezi Obcí Holubice a E.ON
Distribuce, a.s. Předmětem dodatku
č. 001/2020 k výše uvedené smlouvě je
změna vedení trasy přes obecní pozemek p. č. 599/6.
Různé:
Pan Hochman požádal, zda by nemohla být pro občany uspořádána beseda
o budoucím vývoji obce na základě tvoření nového územního plánu obce. Pan
starosta k tomu řekl, že nevidí problém
pozvat zástupce urbanistických firem
a upořádat debatu.
redakčně upravila Ilona Marinčová

EKOLOGICKÉ OKÉNKO
Svoz komunálního odpadu
Komunální odpad vyváží firma AVE
každý lichý pátek, kontejnery tříděného
odpadu na papír se vyváží každé pondělí,
na bioodpad každé úterý, plasty každou
středu a sklo vždy poslední týden v měsíci. Kontejnery na bioodpad budou na vyhrazených místech rozmístěny koncem
března.
Sběrný dvůr Slavkov u Brna
Zlatá Hora 1469
tel.: 544 227 483
mobil: 603 845 713
Provozní doba:
Pondělí a středa
13:00 – 18:00
Sobota
8:00 – 12:00

Statistika množství komunálních
a tříděných odpadů v Holubicích
V roce 2019 obyvatelé Holubic vyprodukovali celkem 226,49 tun směsného
komunálního odpadu. Je to odpad, který
vyhazujeme do kontejnerů a tvoří jej běž4

né složky odpadků z domácnosti. Bohužel, v tomto odpadu končí i mnoho složek, které se dají dále vytřídit a zužitkovat (papír, sklo, plasty, nápojové kartony, BIO odpad apod.). S takovýmto odpadem, vzhledem k jeho složení, nelze dále
nijak nakládat, končí tedy ve spalovně.
Za likvidaci odpadu zaplatíme přibližně
600 000,- Kč. Vysoký je přepočet na osobu - pokud to vydělíme počtem obyvatel
(přibližně 1 500 osob), dostaneme bezmála 160 kg odpadků na osobu (včetně
dětí, miminek a seniorů).
Dále občané odevzdávají dvakrát
do roka objemný odpad (celkem 37,23
t), který je rozebrán a roztříděn na jednotlivé složky. I po tomto procesu však
část odevzdaného objemného odpadu
nelze dále využít a končí také na skládce. Stejně tak odpad z černých skládek,
které se v naší obci bohužel stále objevují a které celoročně uklízejí zaměstnanci
obce a také rodiče s dětmi, kteří se na jaře
účastní Dne Země.
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Ve třídění jednotlivých složek odpadu
si Holubice, ve srovnání s celou republikou, vedou mírně podprůměrně, je tady
stále velký prostor ke zlepšení. Podařilo se nám vytřídit celkem 84,61 tun odpadu. Podstatné je, že tyto vytříděné složky
mají další využití a nekončí na skládce či
ve spalovně. Pokud vytříděný odpad přepočteme na jednoho obyvatele, vyjde nám,
že každý z nás vytřídí 56,41 kg ročně.

od oleje je potřeba obal před vhozením
do žlutého kontejneru na plast vymýt
horkou vodou a čisticím prostředkem
na nádobí.
Ano: Do plastů patří mikrotenové sáčky, igelitové tašky, fólie, termokrabičky
od jídla, sešlapané PET lahve, polystyren, kelímky od jogurtů, papírové kartony od mléka či džusů, obaly od šamponů,
mýdel či sprchových gelů. Víčka od PET
Množství odevzdaného tříděného lahví ani etikety není potřeba sundávat.
Plastové obaly se vymývat nemusí, poodpadu:
kud nebyl obsah mastný.

Celkem
Přepočteno
za celou obec
na 1 obyvatele
Papír
31,11 t
20,74 kg
Plast
31,16 t
20,77 kg
Sklo
22,34 t
14,89 kg
Celkem
84,61 t
56,41 kg
Bio odpad 125,88 t

83,92 kg

Sklo – kam byste vyhodili zrcadlo?
Ne: Přestože jsou zrcadla ze skla,
do zeleného kontejneru na sklo nepatří.
Důvodem je vrstva kovu na skleněné
desce, která by mohla recyklaci
znehodnotit. Rozbité zrcadlo v klidu
vyhoďte doma do koše.
Ano: Do skleněného odpadu by se
mělo vyhazovat čiré a barevné sklo, jako
jsou třeba lahve od vína, nealkoholických nápojů, tabulové sklo z oken nebo
dveří.
Plasty – víte, kam patří použitá kosmetika?
Ne: Různé kosmetické potřeby, jako
třeba řasenka, jsou sice z plastu, ale bývají
znečištěny barvami, proto je vhazujte
do směsného odpadu. I v případě lahve
H O LU B I CKÝ Z P R AV O DAJ 1 /2 0 2 0

Skrytý hliník: Samotnou kapitolou je
obal od zubní pasty. Protože je uvnitř potažený hliníkovou vrstvou, nemá v plastu co dělat. Stejně jako obaly od sušenek
či brambůrek, které mají vnitřní stranu
stříbrnou. Takové odpady patří do smíšeného koše. Ovšem pokud je obal označený PP – pak se jedná o čistý plast a patří
do žlutého kontejneru.
Ilona Marinčová, místostarostka
Pokud si přejete, aby v případě úmrtí vašeho blízkého bylo zazvoněno
umíráčkem na kapličce, obraťte se prosím na pana Bohuslava Adámka ml.,
Holubice 181, tel: 734 291 151. Služba
je zdarma, včetně víkendů.

Vandalismus v Holubicích
Někomu se nelíbila krásně bílá zeď
našeho hřbitova a márnice. Zřejmě
ve středu 16. března se stala terčem vandalů, kteří poničili černým sprejem nejen
tyto zdi, ale i kontejner na hřbitovní odpad. Asi máme v této nelehké době málo
starostí…
5

fikovány pouze jako pokus o přestupek
(např. poškození zámku u automobilu).
Důvody, proč občané krádeže (či pokusy o ně) neoznámili, jsou velmi různé, například: můžou být přesvědčení,
že „to“ není až tak závažné nebo důležité, nebo se obávají, že s „tím“ policie stejně nebude nic dělat. Překonejte
obavy! Orgány Policie ČR mají povinnost oznámení přijmout a každé oznámení bez zbytečných průtahů vyšetřit.
Trestní oznámení může podat kdokoliv, nikoli pouze poškozený. Lze jej podat ústně či písemně na kterékoli oddělení policie nebo na státní zastupitelství.

Dávejme pozor, co se děje v našem
okolí
V kontextu nočních krádeží v garážích bytového domu č. 3, bytového
domu č. 7 a pokusu o vloupání do bytového domu č. 1, které se odehrály v nedávné době v rychlém sledu za sebou,
chceme na tuto skutečnost upozornit
naše spoluobčany a poprosit vás o případnou spolupráci při objasnění těchto
trestných činů.
Setkáváme se s informacemi, že v nedávné době došlo také na parkovištích
ke spáchání drobných majetkových krádeží, které však bohužel nebyly oficiálně
oznámeny Policii ČR. Prosíme, pokud
se do takové situace naneštěstí dostanete, oznamte ji neprodleně Policii ČR.
Nahlaste i činy, které mohou být klasi6

Proč i drobný trestný čin oznámit?
Aby došlo k:
• zabránění páchání další trestné činnosti,
• ochraně vlastního majetku před
další újmou ze strany pachatele,
• potrestání pachatele.
Pro naši obec je nejbližší služebnou
Policie ČR Krajské ředitelství policie
Vyškov, nebo Oblastní oddělení Slavkov
u Brna. V naléhavých případech využijte
linku tísňového volání 158.
Neváhejte také o situaci uvědomit
obecní úřad, který se chce aktivně zapojit do monitoringu situace a nabízí vám
pomoc při řešení každého podnětu v případě podezření na spáchání přestupku
či trestného činu v rámci katastru naší
obce.
Aktivním řešením takových situací můžete velmi přispět k možnému budoucímu řešení strategie prevence kriminality v obci. Děkujeme.
Hana Procházková
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JAK TO VIDÍM JÁ
Chcete vědět, jak se nám, po roce
bydlení, žije a jak jsme spokojeni
v domově Anvete senior v Holubicích?

Mohli bychom bez rozmýšlení odpovědět - ano, žije se nám dobře a jsme spokojení. Odpověď by byla sice výstižná,
ale příliš jednoduchá.
Proto nám dovolte, abychom se představili. Jsme manželé Josef a Antonie
Kratochvílovi. Letos mně bude 85 let,
manželce 83 let. Vychovali jsme čtyři děti (tři syny a dceru), máme osm
vnoučat a šest pravnoučat. Manželka má nevyléčitelnou plicní nemoc
CHOPN s kanylou a nutností dýchat
kyslík 12 až 14 hodin denně. A navíc
chodí omezeně o francouzských holích.
Já žiji s živočišnou chlopní, dost špatně
chodím, ale chodím! Oba bereme léky,
proto jsme na sobě vzájemně závislí (již
5 + 62 let).
Přestěhovali jsme se z Újezdu u Brna
začátkem ledna 2019, jako první důchodci, do moderní soustavy dvoupatrových
budov v poklidné části Holubic zvané
Curdík. Areál je oplocen, opatřen kamerami, bezpečnostním a protipožárním zařízením. V budovách jsou komfortně vyH O LU B I CKÝ Z P R AV O DAJ 1 /2 0 2 0

bavené byty 1+kk a 2+kk s koupelnou,
balkonem nebo terasou, s možností zařídit si byty podle vlastního vkusu. Této
možnosti využil jeden z našich synů s rodinou a náš byt dovybavili. Za to je touto cestou chválíme a za vše jim děkujeme. V areálu je všude bezbariérový přístup, do patra s výtahem.
Pro společenské vyžití je k dispozici
kavárnička s internetem, zimní zahrada
s televizí, ve 3. patře je zařízená tělocvična, společenská místnost s televizí, knihovnou, prostornou terasou a s vybavenou kuchyní. Nezastavěný prostor areálu má vkusně řešenou parkovou úpravu, po setmění působivě osvětlenou, se
dvěma jezírky, lavičkami, vybaveným altánkem s možností grilování. V létě jsou
u nás pořádány sportovní soutěže v kuželkách a v pétangue. V přední části areálu je pro majitele aut placené parkoviště, pro majitele kol a elektrických vozíků je k dispozici kolárna. Vše je vzorně
udržováno.
I když domov nemá charakter domova s pečovatelskou službou, jsou zde poskytovány a velmi oceňovány služby,
např.: dvakrát do týdne smluvní nákup
a dovoz základních potravin ze samoobsluhy v Holubicích až do bytu, za poplatek možnost větších nákupů v Kauflandu a v Penny, za poplatek možnost odvozu a dovozu na nákup masa a zeleniny z pojízdné prodejny, návštěvy pošty,
obecního úřadu a lékaře. Přes recepci lze
zprostředkovat i obstarávání léků. Dále
je za poplatek možné si vyprat a vyžehlit
prádlo v prádelně, objednat se ke kadeřnici, na manikúru a pedikúru.
Z oblasti kultury a společenského ži7

vota jsou pořádány společné snídaně, posezení při kávě, čaji a zákuscích, jsou promítány filmy, zajišťovány přednášky, cvičení na židlích, různé kvízy, poslech hudby externích kapel s možností zazpívat
si, výlety a zájezdy a mnoho dalších aktivit. Velmi vděčně je přijímána příležitostná návštěva dvou tříd mateřské školky s působivým programem a dárečkem
pro nás, důchodce. Touto cestou děkujeme paním učitelkám a dětem za organizaci programu. Jednou měsíčně se také
uskuteční návštěva římskokatolického
kněze na pohovory s námi zakončená bohoslužbou.
Každý byt dostává měsíčně plán všech
akcí s termíny konání. Detailní plán je
vyvěšený na nástěnce u recepce a u kavárničky. Jediným problémem nás důchodců je zdravotní stav, kdy účast na některých akcích může být jen selektivní.
Za zvláštní pozornost stojí kvalita
obědů z hostince U Kapličky v Holubicích. My s manželkou se domníváme, že
v rámci možností a místních podmínek
je polední menu pestré, kvalitativně i kaloricky vyvážené, dobře ochucené, servírované v dostatečném množství a v přiměřené cenové relaci. S tímto naším hodnocením souhlasí i náš další syn, který je šéfkuchařem v jedné brněnské restauraci. Proto se domníváme, že i další
senioři, kteří se takto stravují, mají stejný nebo podobný názor. Na základě těchto skutečností děkujeme paní kuchařce
i jejím dvěma synům, kteří s ní spolupracují a kteří k nám vozí obědy.
Dále děkujeme a chválíme majitele,
pana Pavla Šmerdu, který v Holubicích
postavil tak stavebně atraktivní areál, jakým je domov Anvete senior. Navíc si ceníme toho, že na základě společných se8

tkání uskutečňuje naše připomínky, například ve spolupráci s obecním úřadem
osazení dvou laviček od domova směrem
do Holubic, v řízení jsou přechody pro
chodce atd.
Dále chválíme a děkujeme celému kolektivu Anvete senioru vedeného provozní vedoucí paní Křížovou, který se stará o bezproblémový chod a pořádek v celém areálu a trvá na nekompromisním
dodržování Domovního řádu a Návštěvního řádu ve všech jeho bodech. Vzájemným respektováním předpisů jsou stále
více upevňovány vztahy mezi námi seniory, návštěvami a vedením Anvete.
Závěrem mohu, společně s manželkou, konstatovat – ano, žije se nám zde
po roce bydlení dobře a jsme spokojení. Až zde se nám naplňuje naše představa o důstojném a plně hodnotném životě v důchodovém věku. A jsme nesmírně
rádi, že se to děje za vydatné podpory našich dětí, naší rodiny a celého kolektivu
domova Anvete senior.
A když se zde dobře žije nám, domníváme se, že se zde žije dobře a jsou zde
spokojení i ostatní obyvatelé domova.
manželé Josef a Antonie Kratochvílovi

Březnový pátek třináctého
Letošní pátek třináctého se nám všem
asi vryje hluboko do paměti. Je to den,
kdy se vytratily různé jistoty z našeho života. A nastoupilo ticho, možná jako připomínka postní doby a usebrání se. Černé kočky a čísla jsou bez viny. Čelíme neznámé situaci – rozšiřování koronaviru
(COVID-19).
Probuzení do sobotního rána přineslo řadu nejistot, jak bude druhá polovina března a začátek dubna vypadat. DouHOLU B I CKÝ ZP R AVODAJ 1/ 2020

fejme, že ne tak, jak mi psala kamarádka z Belgie – lidé se poprali o toaletní papíry a před zavíracími hodinami barů, si
udělali “lock down party” (volně přeloženo jako oslavy karantény) a pokračovali s oslavami v ulicích, protože po půlnoci byly bary uzavřeny.
Naštěstí bydlíme v Holubicích…
I když je to nepříjemné, bezpečí starších občanů (a vlastně všech) si jistě zaslouží pozornost a ohleduplnost. Každý, kdo má zahrádku nebo terasu může
právě nyní cítit vděčnost za to, že nežije v panelovém domě na sídlišti. Máte-li ve svém sousedství starší lidi, nabídněte jim výpomoc s obstaráním nákupů, vyzvednutím léků. Právě dnes,
a právě v tuto chvíli můžete zcela zásadně
změnit složitou situaci někoho křehkého.
Na internetové stránce Pomoc do domu
(www.pomocdodomu.cz) můžete nabídnout pomoc nebo o ni požádat (platí pro
celou ČR). A také tam najdete upozornění, jak vaší pomocí neohrozit toho, kdo

o pomoc požádal, tedy rady, jak správně
nákup předat. Kurýrní služba Rohlik.cz
třeba už dnes nechává nákup za dveřmi
(platí se kartou předem), aby vše proběhlo bezpečně pro obě strany.
Ulice Holubic jsou prázdné, z dálnice
není téměř slyšet žádný hluk. Děti nevidno. Za okny z kuchyně pozoruji čilý ruch
na staveništi. Je to připomínka, že dokud
se pracuje, je vše ještě v pořádku. Březen je obvykle měsícem čtení, internetové gramotnosti, oslavou učitelů a knihoven. Možná jsme dostali lekci o pomíjivosti života a plánování. Možná stačí jen
přimhouřit oči a zkusit vidět dříve samozřejmé dary, kterých se nám dostávalo s jistotou. Snadněji oceníme lidi, které
máme ve svém životě.
Možná je to šance, jak pojmout předvelikoční období jinak, velkoryse a zdrženlivě. Ať vám všem přinese toto jaro zdraví a ať i tuto situaci přečkáme s nejmenšími újmami.
Hana Moualla

STŘÍPKY Z HISTORIE HOLUBIC
Co bylo v minulosti zaznamenáno
v obecní a školní kronice Holubic,
rok 1915, díl první
Některé odstavce z kroniky by bylo
škoda přepisovat do dnešního jazyka.
Uvádím proto velmi emotivní autentickou citaci z obecní kroniky, vloženou
na počátek roku 1915, z pera řídícího
učitele Karla Šanci. V roce 1915 se vedla
v obci jen školní kronika. Teprve 30. prosince 1923 zastupitelstvo zvolilo kronikářem Karla Šancu, který dostal za úkol
sepsat historii Holubic od prvopočátku,
z tehdy dostupné literatury. Hodně čerH O LU B I CKÝ Z P R AV O DAJ 1 /2 0 2 0

pal i ze školní kroniky, jež byla založena
roku 1838, a ve které učitelé zaznamenávali i zásadní události ze života obce:
„Vypuknutím války nastaly nové poměry,
které se vyvíjely a byly čím dál tím horší. Veškerá činnost obecná byla jen na znamení válečných úkonů, válečných půjček (bylo jich
celkem devět), odvádění dobytka, obilí a jiných. Vůbec všeho, co vojenskou správu napadlo, ať už se to potřebovalo nebo ne. Na počátku světové války nikdo ani netušil, do jaké
bídy budeme uvrženi. Každý se těšil myšlenkou, že nebude možno vydržovati milionová
vojska. Ale válka trvala a nikdo se nestaral
o to, jak žijí doma obyvatelé. Pro vojsko se
9

zabírala úroda polní, za vojskem se posílal
dobytek. Doma začínal hlad, který se stupňoval, čím déle válka trvala, a v roce 1918 byl
největší. Nejvíc trpěli ve městech, ale i chudina na venkově, zvláště v krajích hornatých
se měli zle. Jak je statisticky dokázáno, rekvizice nejvíce řádily v krajích českých a moravských, v některých zemích, hlavně v Uhrách, mnoho o rekvizicích neodnášeli. Žalostná byla podívaná na vyhladovělé dítky, které
bez snídaně chodily do školy a k obědu často
nemívaly než kousek černého chleba z mouky, která byla smíchána s kůrou a jinými,
často škodlivými příměsky a trochu nemastné polívky. Chytaly se jich nemoci a matky
si zoufaly. Začínal se čtvrtý rok války. Obilí
bylo zabráno, brambory byly odvezeny, nebylo ani špetky másla a sádla. A zima na krku!
Zatopit nebylo čím. V naší osadě byli jen děti,
ženy, starší muži přes padesát let. A všichni
ostatní ve válce.“
Ilona Marinčová, kronikářka
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Zajímavé pamětnické fotografie
Holubic
Slavné přivítání nadučitele v Holubicích
Citace ze školní kroniky, jak pěkně byl
přivítán v Holubicích nadučitel Matěj
Sedláček v roce 1882: „Se stěhováním musel nadučitel do prázdnin vyčkati. Přesídlení,
ačkolvěk v nejpilnější žňový čas se stalo, bylo
slavné. Banderium přijelo až do Slavkova,
školní mládež, místní školní rada a představenstvo obce očekávalo blíž mostu na silnici,
odkud průvod pěšky se děl. U školní budovy
přivítal zástup obyvatelů svého učitele, který promluviv několik srdečných slov, požádal přítomné, by s ním se pomodlili, aby Bůh
jej ve svém těžkém povolání síliti ráčil, což se
ihned stalo. Žactvo bylo pak do II. třídy uvedeno a na paměť příchodu učitele od představenstva jídlem počastováno. Na to přišli sousedé do školní světnice, představili se a prv-
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ní večeři svému nadučiteli dle svých sil podali. Soused starý a výměnkář Jozef Florian
z čís. 14, ten nadučitele první hned u mostu,
ve jménu celé obce, dovednou od něho ve verších složenou řečí vítal. Pan starosta František Nohel nebyl sice pro churavost mezi ostatními, byl však ve blízké vzdálenosti příchodu
stav pozorovatelem.“
Ilona Marinčová, kronikářka

Holubický kroj
V dalším pokračování seriálu o holubickém kroji otiskujeme historickou fotografii stárků s přibližným časovým určením 30. léta 20. století. Na této fotografii je vidět více detailů než na předchozích a také několik odlišností oproti fotografiím dřívějším. Upozorním na některé z nich.

vá zhruba do poloviny lýtek, jako v předchozích desetiletích.
Zástěry jsou shodně zdobeny vyšitými
květinovými věnečky v obou dolních rozích. Rukávce mají u krku menší stojatý
krejzlík. Na fotce z 20. let je ale navíc vidět široký krajkový krejzlík ležící na ramenou a hrudi. Tento byl pravděpodobně
nahrazen šátkem s třásněmi, tzv. půlkou,
který je zde překřížen na hrudi a konce
jsou zastrčeny pod kordulku tak, že třásně překrývají celý přední díl kordulky.
O jejím vývoji tak nemáme žádnou informaci. Na kordulce mají stárky připnutý
zdobený rozmarýn s květinami. Půlka je
však stará krojová součást a není pravděpodobné, že by to byla v této době oděvní
novinka. Také vidíme, že ženy drží v rukou u nás tradiční rozmarýny na talířích
pro zvaní a vybírání peněžních příspěvků na hody.

Ženský kroj:
Mužský kroj:
Sukně je jednobarevná, avšak každá
žena volí jinou barvu, u dolního okraZůstává stejný jako v předchozích deje zdobená pravděpodobně našitou kvě- setiletích, pouze s drobnými změnami.
tinovou portou (může však jít i o výšiv- Zástěra už není z drobně vyšívané maku, to z fotky nepoznáme). Délka zůstá- deiry, ale je vyšívána dírkovou výšivkou
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s většími dírkami. Je tak mnohem výraznější. Také si můžeme všimnout pod kordulou zdobených šlí, které se v okolních
obcích také nosí, ale na předchozích holubických fotografiích nebyly zřetelné.
Rozmarýna na mužské kordule je více
zdobená a zdobení krušpánkem a pentlemi přibylo i na džbáncích na víno. Z historických fotografií můžeme pouze usuzovat, že šlo o postupný vývoj kroje. Je
však také možné, že v této době, ve 30. letech, kdy už se v kroji běžně nechodilo, Střed obce + dva bytové domy: vedouproběhla jen určitá standardizace stárcí skupiny paní Miloslava Malíková.
kovského kroje, jednotně zdobené zástěKoledníci: Marie Malíková, Anna
ry a u všech půlky místo krejzlíku. NeHochmanová a Sabina Antošová.
víme, kde se tyto zástěry s věnečky vzaStřed obce (Nová ulice, Sportovní ulily, jestli se k nějaké příležitosti nosily
ce): vedoucí skupiny pan Bohuslav
i dříve, ani proč vyměnily stárky krejzAdámek nejst.
lík za půlku.
Koledníci: Václav Burda, Mariana
Celkově však do úplného zániku nedoa Denisa Sabolovy.
šlo k výrazným změnám. V takové podoPod
Nádražím: vedoucí skupiny paní
bě uvidíme mnohé obnovené kroje v souKamila Burdová.
časnosti v okolních obcích.
Koledníci:
Agáta Krotká, Veronika
Magdalena Hochmanová
a Hana Burdovy.
Curdík a penzion: vedoucí skupiny paní
Marta Šmerdová.
Výsledky letošní Tříkrálové sbírky
Koledníci: Vojtěch, Viktor a Matyáš
Již podvacáté se vydali koledníci
Šmerdovi, Antonín Hochman, Tomáš
v Holubicích v neděli 5. ledna na kolea Filip Brtníkovi.
du. Organizátoři sbírky děkují všem dár- Bytové domy: vedoucí skupiny paní
cům, kteří finančně přispěli do sbírkoHana Procházková.
vých pokladniček. Ve sbírce bylo celKoledníci: Kristýna Košíčková, Lukem vybráno 45 475,- Kč a 10 EURO.
káš a Matyáš Smičkovi.
Tato částka byla předána Charitě České
Děkujeme všem dárcům, kteří přirepubliky prostřednictvím oblastní Cha- spěli na dobrou věc! Vybralo se o 2 387,rity v Rajhradě.
Kč více než loni! Tříkrálová sbírka zároveň
umožnila všem lidem dobré vůle,
Účastníci Tříkrálové sbírky:
aby
zakusili
radost a uspokojení z toho, že
Část obce Kruh: vedoucí skupiny paní
podpořili
charitní
dílo.
Marie Floriánová.
Bohuslav Adámek nejst.,
Koledníci: Vojtěch a Lukáš Horovi,
koordinátor sbírky
Albert Hochman.
12
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KULTURA
Naladili jsme se na vánoční notu
a dopřáli jsme si nádherný hudební
zážitek-andělský baryton Martina
Hammerle – Bortolottiho
S písní „Vergin tutto amor“ od Francesca Duranteho vstoupil operní umělec
Martino Hammerle-Bortolotti v pátek
27. prosince do krásně vánočně vyzdobeného holubického kostela sv. Václava.
Po tomto úvodu všichni v chrámu věděli,
že půjde opět o neobvyklý umělecký zážitek. Krásné koledy z Portugalska, Itálie,
Anglie, Rakouska střídaly sóla pro trubku a hoboj v doprovodu klavíru. Na závěr jsme se od Mistra dočkali i dvou českých koled: „Narodil se Kristus Pán“
a „Tichá noc.“ Bohužel se sopranistka
Martina Macko pro nemoc našeho koncertu nemohla zúčastnit, to mu ale nic
neubralo na kvalitě a diváci ve zcela zaplněném kostele opět odměnili protagonisty bouřlivým potleskem. Přítomné navíc
může potěšit, že výtěžkem dobrovolného
vstupného podpořili dobrou věc, příspěvek půjde Korouhvi sv. Václava, která ho
použije na nové kostelní lavice.
Ilona Marinčová, kronikářka

Malé ohlédnutí za plesovou sezónou
Myslivecký ples byl letos prvním z plesů pořádaných v Holubicích v sobotu 11.
ledna. Že se jedná o zajímavou a oblíbenou společenskou akci bylo patrné i z plně
obsazeného sálu. Pořadatelé z Mysliveckého spolku Holubice - Velešovice opět
připravili pro hosty nejen zajímavou výzdobu sálu, ale i tombolu se zajímavými
cenami, mezi nimiž pochopitelně nechyběla ulovená zvěř. K poslechu a tanci hráH O LU B I CKÝ Z P R AV O DAJ 1 /2 0 2 0

la holubická kapela Ad Hoc Team, povedené předtančení nám předvedli členové
Jivers authentic rock’n’roll dancing.
Po třech týdnech se slavnostně oblečení hosté mohli sejít v sále hostince U Kapličky na další společenské akci, tentokrát
Obecním reprezentačním plese. Natěšení návštěvníci zaplňovali sál, obsazovali
stoly, povídali si a už netrpělivě očekávali start večera. Všichni byli mile překvapeni příjemným prostředím, originální výzdobou a bohatými rautovými stoly. Starosta Petr Hanák společně s místostarostkou Ilonou Marinčovou přivítali
hosty krátce po osmé hodině, kapela Blue
Band Company z Přerova roztančila sál
hned vzápětí. Předtančení taneční školy
Danza Brno bylo nádherným zážitkem
pro všechny přítomné, účinkující totiž
byli mistry ČR ve skupinových standartních tancích. Spojení dynamické muziky, výborného jídla připraveného hostincem U Kapličky a přátelské atmosféry, to vše se tento večer krásně potkalo…
Pořadatelé obou akcí velmi děkují dárcům, kteří věnovali ceny do tomboly
a také všem, kteří pomohli s přípravou
a výzdobou sálu.
Ilona Marinčová, místostarostka
13

V Holubicích jsme si užili
ostatkový rej masek

V sobotu 22. února v naší obci proběhly
ostatky. Obchůzky obci se zúčastnilo
mnoho krásných masek, byla i menší
účast lidí doprovázejících průvod. Všem,
kteří tuto akci podpořili a pomohli s přípravami, moc děkujeme.
Dalibor a Barbora Koukalovi

poděkovat všem dárcům, kteří s sebou
donesli něco sladkého, ať to byly koláče,
buchty, boží milosti atd. nebo i dárcům,
kteří donesli něco tekutého vyrobeného
ze svého ovoce, vše bylo výborné, děkujeme.
Pevně věříme, že se tradice budou zde
na obci nejen udržovat, ale i rozšiřovat
a zapojí se do nich i další občané, kteří
tyto tradice zatím neznají nebo se teprve
seznamují s životem v obci, rádi Vás vezmeme mezi sebe, nemusíte se ostýchat
a přijďte mezi nás.
za pořadatele Miloslav Švábenský

Pyžamová párty 2020

Ostatková zabíjačka 2020
V sobotu 22. února v naší obci proběhla tradiční ostatková zabijačka před hostincem U Kapličky. Byla zahájena v 7:00
hodin, prodej výrobků začal kolem 8:00
hodiny. Výrobky pro Vás připravil řeznický mistr Martin Chládek a jeho spolupracovníci, tímto bych chtěl všem, kdo
se zapojili jak do příprav, tak pomohli vše zorganizovat, poděkovat. Poděkování patří samozřejmě i obci za pomoc,
aby akce zdárně proběhla a vše bylo v naprostém pořádku. Před hostincem bylo
možno zakoupit tlačenku, jitrnice, jelítka, sádlo, škvarky, černou a bílou polévku, klobásky, uzený bůček a uzené maso.
Kolem desáté hodiny bylo k dispozici vařené maso přímo z kotle. Ještě bych chtěl
14

Elegantní Pyžamová párty se konala
v sobotu 7. března 2020 v našem kulturním středisku v Holubicích.
Co si máte pod tímto názvem představit? Taneční zábavu, na které byli hosté, jako již tradičně, oblečeni v pyžamu,
které si „okořenili“ různými elegantními
doplňky. U příchozích dam jsme mohli
vidět péřové boa, korálky nebo čelenky.
Pánové svá pyžama doplnili například
klobouky, kravatami, motýlky nebo kapesníčky v kapsičce.
HOLU B I CKÝ ZP R AVODAJ 1/ 2020

Večerem nás provázelo duo Dj’s, u kterých si každý mohl nechat zahrát písničky dle svého gusta. Také letos nechyběla
soutěž, tentokrát s tanečním podtextem,
do které se zapojilo velké množství návštěvníků. Soutěž byla velmi vyrovnaná,
nikdo nechtěl prohrát a žádný ze soutěžících se nevzdal lacino. V napínavém finále zvítězila Lenka Chromá.

Po soutěži na nás už čekala bohatá
tombola, za kterou děkujeme všem sponzorům.
A co příští rok? Již nyní vymýšlíme
další téma naší „pyžamovky,“ které by
vás mohlo zaujmout. Prostě budeme se
na vás těšit.
Markéta Chromá,
organizátorka Pyžamové párty

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY A ZE ŠKOLKY
Ze školky
Zima se s námi pomalu loučí, začíná
jaro a školní rok se nám přehoupl do druhé poloviny. Pojďme se tedy společně podívat, co vše jsme s dětmi v naší mateřské
škole zažili.
Na začátek bych ráda představila novou paní učitelku ze třídy Pejsků paní
Kamilu Burdovou a popřála jí, ať se jí
v nové práci líbí. S novým pololetím se
nám naskytla možnost navštěvovat místní tělocvičnu, kde se děti mohou i ve studeném počasí parádně vyběhat a naučit
se nové pohybové prvky. Děti si oblíbily šplh, kotouly, válení sudů, míčové hry
a další. Třída Koťátek navštívila místní
knihovnu a tímto děkujeme paní knihov-
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nici Vlaďce Frankové za její výklad a pohádkový kvíz. Třída Pejsků se chystá navštívit knihovnu na jaře. Nastal také čas
karnevalů, které proběhly nejen v obou
třídách, ale také v kulturním sále s doprovodným programem a bohatou tombolou. Za velmi vydařenou akci považujeme návštěvu babiček a dědečků z domova pro seniory ANVETE. Paní učitelky ze třídy Koťátek si společně s dětmi připravily pro seniory zábavné tvoření a vyrábění. Výlet do zábavního centra Bongo, na který se děti hodně těšily,
proběhl začátkem února a všichni jsme
si užili prolézání bludiště, skluzavky,
trampolíny a další. Po jarních prázdninách nás čekal výlet do brněnského divadla Radost na představení Zvědavé slů-
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ně. Holky i kluci se tak svátečně oblékli
a získali nový kulturní zážitek. Do školky k nám zavítalo divadlo Šikulka, které nám ukázalo tři naučné a velmi pěkné pohádky, ze kterých si děti vzaly ponaučení.
Do konce školního roku nás čeká ještě mnoho akcí a legrace. Těšit se můžeme na přednášku mořeplavce, žongléra,
divadélko, nebo dětský den v kasárnách
Dědice.
Petra Šťastná, učitelka MŠ

Ze školy

plaváním a bruslením. O těchto aktivitách napsali naši žáci následující:
Jezdili jsme na plavání do Vyškova.
Od konce listopadu do února. Jezdili jsme
do areálu Aquapark Vyškov každý čtvrtek.
Plavali jsme hodinu a půl. Poslední plavání
byly závody. Někteří si po plavání kupovali
sladkosti. Potom jsme jeli autobusem do školy.
František Dlabka, 4. roč.
Na bruslení jsme jezdili některé čtvrtky
od listopadu 2019 do února 2020. Jezdili
tam prvňáci, třeťáci a žáci z druhého, čtvrtého a pátého ročníku, kteří neplavali. Jezdili
jsme za Lužánky. Bylo to tam moc hezké, někdy jsme také soutěžili. Já si myslím, že všem
to moc šlo, i těm, co nikdy nebyli na bruslích.
Denisa Krotká, 4. roč
V únoru pak nechyběl tradiční karneval pořádaný školou, o němž žákyně
4. ročníku píše následovně:
Dne 8. 2. byl karneval, který pořádala
škola v Holubicích. Karneval se konal v kulturním sále. Byly zde různé soutěže, například soutěž tancování, prolézání tunelem
a vyhazování bonbónů. Nechyběla ani malá
a velká tombola. Myslím si, že za všechny
můžu říct, že to bylo super.
Veronika Burdová, 4. roč

Školní rok se nám pomalu přehoupl
do druhého pololetí a všemi dětmi milované letní prázdniny jsou zase o kousek
blíž. Do prázdnin ale zbývá ještě spousta času, tak se poohlédněme za druhým
čtvrtletím školního roku 2019/2020, které bylo kromě obvyklé výuky naplněno
sportovními aktivitami, a to především
16

Na začátku března se pak žáci zúčastnili přírodovědné přednášky mořeplavce Ing. Denka, který žákům poutavým způsobem povyprávěl o svých zážitcích a promítl jim zajímavá videa z cest
po mořích a oceánech celého světa.
Aktuálně je škola bohužel uzavřena
z důvodu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Věříme, že epidemiologická situace se brzy zlepší a budeme se moci vrátit k normálnímu režimu.
Marie Hradečná, učitelka ZŠ
HOLU B I CKÝ ZP R AVODAJ 1/ 2020

ZE SPORTU
Tělovýchovná jednota Holubice
oddíl volejbalu
A družstvo (2. liga)
Výsledky:
11. 1. Morávka–Holubice
18. 1. Holubice–Vol. Ostrava
25. 1. Palkovice–Holubice
8. 2. Holubice–Drásov
15. 2. Kojetín–Holubice
22. 2. BV Ostrava–Holubice
7. 3. Holubice–Šlapanice
14. 3. Brno-Komárov–Holubice
21. 3. Holubice–Nový Jičín

0:3; 1:3
3:1; 3:0
2:3; 2:3
3:0; 3:1
0:3; 0:3
1:3; 0:3
3:0; 3:1
po uzávěrce
po uzávěrce

B družstvo (okresní přebor)
Program zápasů:
19. 4. 10:00 Holubice–Sokol Dědice
26. 4. 10:00 Bučovice B–Holubice
3. 5. 10:00 Holubice–Drnovice
10. 5. 10:00 Bučovice C–Holubice
17. 5. 10:00 Holubice–Orlovice
24. 5. 10:00 Marefy–Holubice
31. 5. 10:00 Holubice–Luleč
7. 6. 10:00 Hrušky–Holubice
14. 6. 10:00 Holubice–Slavkov
Kadeti (krajský přebor)
Konečná tabulka:
1. VK PFN Znojmo
2. TJ Sokol Česká Třebová
3. VK Brno, z. s.
4. VS Drásov
5. Lok. Břeclav
6. Volejbal Vyškov
7. TJ Tesla Brno
8. TJ Sokol Šlapanice
9. TJ Holubice
10. TJ Lok. Ingstav

54b
52b
50b
36b
35b
34b
28b
23b
12b
6b
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Velice rád bych vás informoval o změnách, opravách a investicích, které jsme
v našem sportovním areálu v centru obce
v poslední době provedli. Soustavnější
činnost začala v létě roku 2018, kdy jsme
postavili novou vjezdovou bránu (provedl Aleš Bajer) a kompletně opravili střechu na tribuně (provedl Z. Hošek). Následoval rok 2019, který byl z hlediska objemu odvedené práce jasně nejaktivnější
za posledních několik desetiletí. Vše začalo jarním vybudováním betonové ohrady na antuku, která nahradila nevhodnou
dřevěnou (provedeno svépomocí + Roman Dlabka a spol.). Dále jsme provedli:
• postavení tří betonových sloupů pro
osvětlení a kompletní výměna osvětlení (svépomocí + F. Kordiovský +
Bronislav Krejčiřík)
• oprava betonových mantinelů (svépomocí + Roman Dlabka a spol.)
• zrušení zadního schodiště a vybetonování zadní části terasy (svépomocí
+ Roman Dlabka a spol.)
• vybudování schodiště v prostřední
části hřiště (svépomocí + R. Dlabka
a spol.)
• odvodnění volejbalového hřiště (svépomocí + materiál OÚ Holubice)
• stavba nového plotu ze strany spodní
sportovní ulice (svépomocí + F. Kordiovský)
• stavba dřevěného domku pro občerstvení včetně okolních stavebních
úprav (svépomocí + Roman Dlabka)
Za celou tělovýchovnou jednotu
a za všechny občany, kteří hřiště využívají, bych rád poděkoval obecnímu úřadu
za veškerou podporu. Bez financí, které
nám poskytuje, by náš areál nemohl fungovat.
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říme, že se zde budou cítit lépe nejen
sportovci, ale také všichni, kteří navštěvují místní akce. Z těch největších bych
zmínil pálení čarodějnic, míčový sedmiboj, dětský den nebo tradiční volejbalový turnaj. Je skvělé, že je náš areál využitý a jsme rádi, že jej využívá velká část
občanů Holubic. V roce 2020 plánujeme
opravu zbylých plotů a natření tribuny.
Speciální poděkování patří místnímu V dalších letech bychom velmi rádi oprazahrádkářskému spolku, který se rozho- vili celé kabiny včetně terasy.
dl věnovat tělovýchovné jednotě částku
Děkujeme všem, kteří tělovýchovnou
100 000,- Kč na vybudování již zmíněné- jednotu podporují a pomáhají s její činho dřevěného domku na občerstvení.
ností!
Celkově bylo v roce 2019 proinvestoza TJ Holubice, oddíl volejbalu
váno na hřišti zhruba 350 000,- Kč. VěRichard Surman

OSTATNÍ AKCE A POZVÁNKY
Předsilvestrovský sportovní den

vé, mohli si vyzkoušet vše, co je zaujalo
– skluzavku či trampolínu.
„Já si myslím, že je důležité, aby se děti
vedly k pohybu a aby z něho měly radost,“
řekla mi jedna z přítomných maminek.
Pro nás zase bylo důležité, že tato akce
přilákala více než čtyřicet dětí, které večer utahané spokojeně odcházely domů.
Díky velkému zájmu, který nás velmi
potěšil a překvapil, sportovní den letos
o vánočních prázdninách zopakujeme.
za kulturně – školskou komisi
Ilona Marinčová
Předposlední den kalendářního roku
připravila kulturně – školská komise Sportovní den pro děti, který přispěl Jarní aktivity u holubických zahrádkářů
k uvolněné sváteční atmosféře. Díky
Sobota 22. února byla v Holubicích
tomu tak děti měly možnost aktivně stráostatková,
ale pro asi padesát rodičů
vit celé odpoledne ve sportovní hale, zasportovat si, zasoutěžit a protáhnout tě- s dětmi byla trochu jiná. Vydali jsme se
líčka ztuhlá po pohádkovém televizním totiž na zimní stadion do Vyškova, kde
maratonu. Nezapomněli jsme ani na ty jsme společně bruslili na ledě. Na velinejmenší, kteří byli v tělocvičně popr- kost ledové plochy nás tam bylo málo,
18
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a tak jsme si krásně zabruslili, měli jsme
ji totiž jen pro sebe! Holubičtí zahrádkáři stadion pronajali na celých 75 minut,
takže pro všechny přítomné byla tato
akce zdarma, kdo s námi nebyl, může
jen litovat. Jedna maminka mi napsala:
„Bylo to super a celá rodina jsme si to užili,
a jestli bude nějaké PŘÍŠTĚ, tak se určitě rádi znovu přidáme.“ Na ledě někteří
prověřili své bruslařské dovednosti a
díky plastovým brankám šlo bruslení
pěkně i malým dětem a začátečníkům.
Praktická ukázka jarního řezu ovocných stromů, do které nás měl zasvětit
pan Antonín Florián, musela být kvůli
vyhlášenému nouzovému stavu zrušena.
Doufám, že tímto stavem nebudou narušeny naše další akce, na které vás chci
pozvat:
V květnu se můžete těšit na zájezd do
Kroměříže do Květné zahrady a na výstavu květin Floria, koncem května také pojedeme do termálních lázní Veľký Meder.
Ilona Marinčová, předsedkyně ZO ČZS

Povídání hajného Holuba
A máme tu zase jaro, a tak jako se probouzí příroda, začínají se volně žijící zvířátka pářit a vyvádět své mladé. Na svých
procházkách můžete kolem vidět malé
zajíčky, kuřátka od bažanta, koroptví

nebo srnčata. Tak jako všechna mláďata, i tato jsou velmi roztomilá a vy určitě
bude v pokušení malého zajíčka pohladit. Nebo budete mít pocit, že je chudáček sám, že ho třeba maminka opustila
a budete jej chtít zachránit. Opak je ale
pravdou, maminky divokých zvířat jsou
vždycky někde poblíž, obstarávají potravu, hlídají své mladé i zpovzdálí. Pokud
ale na takového zajíčka sáhnete, nebo jej
odnesete pryč, maminka už se k němu
nevrátí. Proto prosím na mláďata divokých zvířat nesahejte a nikam je neodnášejte, způsobili byste spíš jejich smrt, než
abyste jim pomohli.
Mláďata zajíců se rodí cca 4x do roka
v období od března do září. Bažanti vyvádí mladé cca v květnu. Koroptve hnízdí
v období od dubna do července. V květnu až červnu rodí srna obvykle jedno, někdy dvě srnčata.
Velmi vás také prosíme, když budete
venčit své čtyřnohé miláčky v místech,
kde se vyskytuje zvěř, NENECHÁVEJTE JE BĚHAT NA VOLNO (např. okolí střelnice). Často se stává, že štvou zvěř
a ta už se ke svým mladým nevrátí a ti
jsou pak odsouzeni k smrti. Myslete i na
volně žijící zvířátka. Děkujeme.
za Myslivecké sdružení Holubice–Velešovice,
Pavel a Pavla Křížovi

Při Dni Země jsme se pořádně zapotili
Abychom také nějak přispěli a ulehčili
naší planetě, uspořádali jsme opět sběr odpadků ve vytipovaných lokalitách a věřte, že jsme toho nasbírali skutečně dost.
Účastníci se sešli v sobotu 7. března, rozebrali si připravené ochranné pomůcky a
igelitové pytle a ve třech organizovaných
skupinách vyrazili do terénu.
H O LU B I CKÝ Z P R AV O DAJ 1 /2 0 2 0 
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Děti i dospělí se zapojili s velkým úsilím, podařilo se nám vyčistit velkou část
okolí našich příbytků od všeho možného
haraburdí. Uklidili jsme oblast kolem
vlakového nádraží, nadjezd, okolí byto-

vých domů a hřbitova. Z holubických
luhů a hájů jsme vynesli desítky plných pytlů a objemným odpadem jsme
naplnili ještě několik vleček obecního
traktoru. Všem dobrovolníkům velmi
děkujeme za účast a podporu, velké poděkování patří také holubickým myslivcům, kteří se k nám aktivně připojili, za
úklid nebezpečné černé skládky na takzvaném „vochtru“ u dráhy směrem na
Křenovice.
V moderním pojetí je Den Země ekologicky motivovaný svátek upozorňující
lidi na dopady ničení životního prostředí.
za kulturně – školskou komisi
Ilona Marinčová

Přehled chystaných akcí:
duben		
30. dubna 		
2. května		
23. května		
30. května 		
červen		
7. června 		

Sběr papíru (Základní a mateřská škola Holubice)
Pálení čarodějnic na hřišti + sportovní den (TJ Holubice)
Zájezd Floria Kroměříž, výstaviště (zahrádkáři)
Přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad před budovu OÚ
Zájezd do termálních lázní Veľký Meder (zahrádkáři)
Holubácká sedmička, míčový sedmiboj na hřišti (TJ Holubice)
Vítání občánků (kulturně – školská komise)

Paní Markéta Chromá oznamuje, že se tradiční posezení pro seniory odkládá kvůli nákaze na říjen, termín bude včas upřesněn. U ostatních akcí, uvedených v přehledu, může ze stejných důvodů také dojít k posunutí, nebo jejich úplnému zrušení.

Redakce zpravodaje a vedení Obce Holubice Vám přejí příjemné
a klidné prožití velikonočních svátků.
Redakční uzávěrka pro příspěvky příštího čísla Holubického zpravodaje bude v pondělí
15. června 2020. Články, oznámení nebo podněty zasílejte prosím na mailovou adresu
redakce.holubice@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.
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