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DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY NA NÁVŠTĚVĚ V ANVETE SENIORU



VÝSTAVBA ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

NEBE NAD HOLUBICEMI



Vážení spoluobčané,
pranostika „Medardova kápě, čtyřicet 

dní kape“ se letos potvrzuje doslova. Je 
dobře, že přišlo deštivější období, pomůže 
to zmírnit dopady z minulých suchých let.

Pro vodohospodáře i zemědělce je vláha 
přínosem, ale když je jí moc, také to není 
dobře. Na mnoha místech země se musí 
občané vypořádávat s následky lokálních 
záplav. To se naší obce naštěstí netýká, ale 
množství srážek komplikuje realizaci roz-
šíření čistírny odpadních vod. 

Rozšíření ČOV je v prioritách obce 
na předním místě. Důvod je prostý: jsme 
povinni zajistit zákonem danou kvalitu vy-
pouštěných odpadních vod.

Další prioritou je zkvalitnit občanskou 
vybavenost, zejména oblast školství.

Jaká je aktuální situace a jak to bude 
u nás se školstvím v budoucnosti? Budou 
naše děti nadále jezdit na 2. stupeň 
do Slavkova?

Město Slavkov u Brna zadalo zpraco-
vání demografické studie Slavkova a obcí, 
ze kterých jezdí děti do slavkovských škol. 
Tato studie potvrdila naše předpoklady. 
Kapacita škol u nás i ve Slavkově je vyčer-
paná a další růst počtu obyvatel Slavkova 
a okolních obcí nás společně staví před 

nutnost kapacity škol zásadně rozšířit.
Výstupy studie potvrdily potřebu nové 

základní školy u nás a druhé ve Slavkově 
u Brna. 

Několik důležitých údajů ze studie: 
v roce 2029 bude žít v obci odhadem 110 
dětí ve věku tří až pěti let a 310 dětí ve věku 
šest až čtrnáct let. 

Jak budeme postupovat? 

Mateřská škola
Školka má nyní kapacitu 56 míst, která 

jsou nedostačující již dnes. 
Aktuálně probíhá výstavba nového by-

tového domu v lokalitě Sadůvky v Kruhu, 
ve kterém bude umístěna další třída ma-
teřské školy pro 24 dětí, s výjimkou pro 28 
dětí. Ve spolupráci s vedením školy a sta-
vební firmou Mirror děláme vše pro to, 
abychom školku stihli otevřít na začátku 
školního roku.

Při vyjednávání s developery se nám 
podařilo dohodnout výstavbu další jedno-
třídní školky (pro 24 až 28 dětí) v Curdíku, 
kterou postaví firma SKR v rámci jejich 
projektu. V tento moment se připravuje 
projektová dokumentace.

Po zprovoznění dvou nových oddělení 
školky budeme mít i do dalších let kapaci-
tu školky dostatečnou.

Základní škola 
Do školy chodí na první stupeň do pěti 

tříd sedmdesát žáků, do Slavkova dojíždí 
dalších 46 žáků. Vzhledem k uvedeným 
výstupům z demografické studie musíme 
připravovat výstavbu nové základní školy 
od 1. do 9. třídy.

Prvním krokem bylo rozhodnutí zastu-
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SLOVO STAROSTY

Výstavba ČOV



pitelstva, kdy jsme schválili nákup vhodné-
ho pozemku, pořízení Změny č. 8 územ-
ního plánu obce Holubice pro změnu vy-
užití pozemku na občanskou vybavenost 
Oš – školské zařízení a vyhlásili výběro-
vé řízení na zpracovatele pořízení Změny 
č. 8.  

Následovat bude příprava projektové 
dokumentace, abychom mohli počátkem 

dalšího programového období žádat o do-
tace. 

Omezení, které přinesla pandemie, snad 
skončí, můžeme se opět vrátit k normál-
nímu životu. Přichází doba dovolených, 
a nejen děti se již nemohou dočkat vytou-
ženého volna a prázdnin. Přeji všem obča-
nům pohodové a příjemně prožité léto.

Petr Hanák, starosta
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Ze 2. zasedání ZO Holubice 
konaného dne 31. března 2020 

telefonickou konferencí v souladu 
s nařízením vlády č. 122

• V důsledku nařízení vlády byly uzavřeny 
některé typy provozoven. V obci opatře-
ní dopadlo na nájemníky obecních pro-
stor: pohostinství U Kapličky, provo-
zovnu masáží a pedikúry. Provozovatelé 
požádali o odpuštění nájemného. 

• Zastupitelstvo schválilo odpuštění a od-
ložení splatnosti nájmu nebytových pro-
stor v majetku obce:
-  odložení splatnosti nájemné-

ho za březen 2020 do 30. 11. 2020 
a odpuštění nájmu z pohostinství 
U Kapličky od 1. 4. 2020 po dobu tr-
vání nařízení vlády o uzavření provo-
zoven.

-  nájemného včetně příslušenství pro-
vozovny kosmetiky a pedikúry od 
1. 4. 2020 po dobu trvání nařízení 
vlády o uzavření provozoven.

-  nájemného včetně příslušenství 
zdravotního střediska od 1. 4. 2020 
po dobu trvání nařízení vlády o uza-
vření provozoven.

• Po vyhodnocení nabídek zastupitel-
stvo schvaluje úvěr 25 000 000,- Kč 
na akci „Rozšíření ČOV“ od ČSOB, 
a.s. Zastupitelstvo také schvaluje návrh 
smlouvy o úvěru, včetně navrženého za-
jištění a pověřuje starostu podpisem této 
smlouvy. 

• Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové 
opatření č. 1/2020. Celkové příjmy 
se navyšují o 137 000,- Kč a výdaje 
o 700 000,- Kč.

Různé:
Pan starosta informoval zastupitele o ak-

tuální situaci v oblasti prevence před náka-
zou a o vandalství na hřbitově.

Ze 3. zasedání Zastupitelstva 
obce Holubice, 

konaného dne 14. května 2020

• Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu 
o pronájmu pozemku na parkování pro 
školu parc. č. 1342 za částku 5 000,- Kč/
rok.

• Zastupitelstvo schvaluje Kupní smlou-
vu na prodej pozemku parc. č. 1343/2 
o výměře 70 m2 za cenu 105 000,- Kč. 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU



Správní poplatek 2 000,- Kč na vklad 
do katastru nemovitostí uhradí kupující. 

• Zastupitelstvo schvaluje Společnost 
KTV servis s. r. o. na výměnu dve-
ří do budovy obecního úřadu za cenu 
232 250,- Kč bez DPH. Jedná se o dvo-
je trojdílné dveře, jedna část bude fix-
ní a dvě budou posuvné. Jako součást 
dveří, z pohledu na budovu, bude vpra-
vo umístěna elektronická úřední deska, 
vlevo bude k dispozici vitrína na papíro-
vé informace.

• Zastupitelstvo schvaluje  poříze-
ní elektronické úřední desky od firmy 
Spojmont Brno, s, r. o. za cenu 258 000,- 
Kč bez DPH a pravidelný servis a aktua-
lizace programu za cenu 1 000,- Kč mě-
síčně bez DPH.

• Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene mezi Obcí Holubice a firmou 
E.ON Distribuce, a. s. na pozemcích 
obce p. č. 921/1, 921/2, 953/4, 953/2, 
920/2, 954/4, 981/6, 1496 k. ú. Holubice 
za cenu 6 400,- Kč bez DPH. Jedná se 
výstavbu RD – Tým pro farmacii, s. r. o.

• Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu 
o smlouvě budoucí o zřízení věcné-
ho břemene mezi Obcí Holubice a fir-
mou E.ON Distribuce, a. s. na pozem-
cích obce p. č. 1496, 1461 k. ú. Holubice 
za cenu 1 000,- Kč bez DPH.

• Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene mezi Obcí Holubice a E.ON 
Distribuce, a. s na pozemcích obce p. č. 
921/1, 921/2, 953/4, 925/2, 927/2, 951/4, 
951/3, 951/29, 951/1, 950/36, 1644/1, 
1639 v k. ú. Holubice za cenu 32 480,- 
Kč bez DPH. Jedná se o výstavbu RD 
v Curdíku firmou Mirror Invest, s. r. o.

• Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu 

o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene mezi Obcí Holubice a E.ON 
Distribuce, a. s. na pozemku obce p. č. 
1672 k. ú. Holubice za cenu 1 000,- Kč 
bez DPH.

• Zastupitelstvo schvaluje Plnou moc pro 
starostu Petra Hanáka k zastupování 
obce na jednání valné hromady společ-
nosti VaK Vyškov. 

• Zastupitelstvo schvaluje Plnou moc pro 
starostu Petra Hanáka k zastupování 
obce na jednání valné hromady společ-
nosti Respono, a. s.

• Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení výbě-
rového řízení na zhotovitele projektové 
dokumentace cyklostezky, která povede 
podél Rakovce od Velešovic ke mlýnu 
do Křenovic, propojí se tak Holubice, 
Velešovice a Křenovice.

• Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení výbě-
rového řízení na architektonickou stu-
dii úpravy parku u samoobsluhy a spo-
lečenského prostoru za ANVETE.

Pan starosta seznámil přítomné s pro-
blematikou ohledně školství, s nárůstem 
obyvatel roste požadovaná kapacita škol-
ských zařízení. Před dvěma roky při změ-
ně výstavby bytových domů Sadůvky bylo 
dohodnuto s panem Pavlem Šmerdou, že 
v jednom bytovém domě bude zřízena MŠ 
s kapacitou 28 dětí, kterou bude provo-
zovat obec. Obec má základní školu pou-
ze jednostupňovou, žáci od 2. stupně jez-
dí do školy do Slavkova, kam jezdí i děti 
z okolních obcí. Celý slavkovský region 
má problém s kapacitou základního škol-
ství. Na Městském úřadě ve Slavkově pro-
běhlo již několik jednání se starosty okol-
ních obcí, kterých se to týká a hledá se ře-
šení. Jedním ze záměrů Slavkova bylo vy-
užít možnost získání pozemku ve Slavkově 
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zdarma na výstavbu školy, ale tato možnost 
padla, další možností k řešení problému je 
postavit tzv. sdílenou školu v jiné obci, tím 
by se vyřešila kapacitní problematika celé-
ho regionu. Vzhledem k velkému nárůstu 
obyvatel v Holubicích pan starosta navr-
huje postavit školu v Holubicích, s tím, že 
obce Slavkovska mají možnost čerpat do-
tace z programu Metropolitní oblast Brno. 
V rámci evropské unie tato oblast dosta-
ne určité množství peněz, které poskytu-
je formou dotací na projekty významného 
charakteru, řešení školské kapacity regionu 
Slavkov je důležitý záměr. Vedení obce vy-
tipovalo pozemek vhodný pro stavbu ško-
ly, jedná se o pozemek za hřbitovem o roz-
loze 7284 m2. 

Pan Halas měl připomínku, že obec 
prodala pozemky a teď bude pozemek ku-
povat, paní Marinčová k tomu sdělila, že 
pozemek, který je v Kruhu a byl prodán, 
neodpovídal velikostí na stavbu školy. 

Pan Peslar řekl, že Slavkov rozlišuje 
problémy školství, které způsobují okolní 
obce a které způsobují Holubice - Slavkov 
se snaží od Holubic distancovat, zeptal se, 
proč se obec rozšiřuje, když na to není při-
pravená. Pan starosta odpověděl, že obec 
je v situaci, kdy platí právní stav, územ-
ní plán obce je platný a připomínky moh-
ly být vzneseny při projednávání územní-
ho plánu obce. 

Pan Fajmon navrhl zastavení další vý-
stavby, tím by se omezilo rozšiřování obce. 
Pan starosta vyzval pana Fajmona, aby spe-
cifikoval svůj dotaz - pan Fajmon tím mys-
lel nastavit regulativy do budoucna. Pan 
starosta sdělil, že ze zákona musí být zho-
toven nový územní plán, na základě toho 
obec loni na podzim vyzvala občany, aby 
podali své požadavky na změnu územní-
ho plánu obce. Obec vypíše výběrové ří-

zení na pořízení nového územního plánu, 
kde bude koncipováno procento zastavěné 
plochy. 

Pan Ondráček upozornil přítomné, že 
se teď projednává bod koupení pozemku 
na výstavbu školy a zda je nutné školu sta-
vět. Pan Hora se zeptal, proč obec řeší pro-
blémy školství okolních obcí. Pan staros-
ta vysvětlil, že pokud bude kapacita ško-
ly nevyužitá dětmi z Holubic, je z ekono-
mického hlediska lepší, když do školy bu-
dou chodit děti i z vedlejších obcí (obec je 
zřizovatelem školy a platí investiční a režij-
ní náklady ze svého rozpočtu). Stát přispí-
vá do rozpočtu obce na režijní náklady dle 
počtu žáků ve škole.

Pan starosta upřesnil, o který pozemek 
na výstavbu školy se jedná. Jde pozemek 
za hřbitovem p. č. 1906 o výměře 7 284 
m2. Kupní cena pozemku byla vyjedná-
na ve výši 5 000 000,- Kč, náklady na vklad 
do katastru nemovitostí uhradí obec.
• Zastupitelstvo schvaluje Kupní smlou-

vu na koupi pozemku p. č. 1906 o vý-
měře 7 284 m2 za cenu 5 000 000,- Kč 
+ 2 000,- Kč za vklad do katastru ne-
movitostí.

• Zastupitelstvo obce Holubice podle § 6 
odst. 5 písm. a) a § 55a stavebního zá-
kona rozhoduje o pořízení Změny č. 8 
územního plánu obce Holubice zkráce-
ným postupem a schvaluje její následu-
jící obsah: na návrh Obce Holubice pro-
vést změnu funkčního využití pozemku 
p. č. 1906 na občanskou vybavenost: Oš 
– školské zařízení. Zastupitelstvo urču-
je starostu Petra Hanáka jako zastupitele 
pro jednání za účelem pořízení změny.

• Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení vý-
běrového řízení na zpracovatele poří-
zení Změny č. 8 územního plánu obce, 
budou osloveny min. tři firmy. Starosta 
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Petr Hanák je pověřen k podpisu smlou-
vy se společností, která podá nabídku 
s nejnižší cenou.

• Zastupitelstvo schvaluje příspě-
vek na podporu Linky bezpečí ve výši 
7 500,- Kč.  

• Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové 
opatření č. 2/2020.

Pan Peslar poslal žádost na neodkladné 
řešení stavební a dopravní situace v Kruhu 
a pan Hora poslal žádost na veřejnou pre-
zentaci záměrů vedení obce k chystanému 
novému územnímu plánu obce.  U žádosti 
pana Peslara se jedná o neutuchající staveb-
ní činnosti firmy Mirror, obtěžování pro-
vozem, pohyb rozvozových služeb a nárůst 
obyvatel. 

Žádá:

1.  O rozdělení ulice ke kostelu v Kruhu 
na dvě slepé ulice s možností průcho-
du pro pěší a pro cyklisty a umístění 
příslušných dopravních značek. 

2.  Do doby realizace bodu č. 1 pravidel-
ně a důkladně provádět mokré čiště-
ní vozovky.

3.  Do doby realizace bodu č. 1 zakázat 
vjezd vozidlům nad 3.5t do celého 
Kruhu.

4.  Vyjednat s panem Pavlem Šmerdou 
omezení pracovní doby na všech jeho 
stavbách.

5.  Přestat prodávat jakýkoliv obecní ma-
jetek developerům.

6.  Zmrazit/změnit územní plán. 

Pan Peslar dodal, že zásadní věc je, aby 
vedení obce zjistilo názor většiny obyvatel 
na rozrůstání obce, pan starosta odpověděl, 
že se nebrání názorům občanů. Obec bude 
vypisovat výběrové řízení na pořízení no-

vého územního plánu obce, kde jsou ob-
čané oprávněni podávat návrhy, připomín-
ky, pozměňovací návrhy, doplňující infor-
mace atd. Průzkum bude zpracovávat fir-
ma, která má oprávnění dělat územní plán, 
a v rámci přípravy nového územního plánu 
obce budou zjišťovány dotazníkem názo-
ry občanů. Pan Fajmon řekl, že mu dotaz-
ník připadá málo, myslí si, že by bylo dob-
ré udělat setkání s občany a předložit jim 
návrhy. Určitý růst obce bude vždy, ale ne-
měl by být přebujelý, aby se z Holubic ne-
stal satelit, už před územním řízením by se 
měly nastavit mantinely. Pan Peslar se ze-
ptal pana starosty, zda je pro něho problém 
zeptat se občanů na názor, pan starosta od-
pověděl, že se rozhodně nebrání diskusím 
s občany a vyslechnout si jejich názory. 

Paní Kormošová vznesla dotaz ohledně 
inzerátu na prodej pozemku vedle solár-
ní elektrárny směrem ke střelnici, který je 
uveden jako stavební. Pan starosta odpově-
děl, že neví, o jaký pozemek se jedná, inzerát 
neviděl. Pan Hora řekl, že pozemek, na kte-
rý se ptala paní Kormošová není v součas-
ném územním plánu obce veden jako sta-
vební a jde mu o to, aby při zadávání nové-
ho územního plánu tyto pozemky nebyly 
změněny na stavební. Pan starosta doplnil, 
že zmíněný pozemek je aktuálně v územ-
ním plánu obce veden jako územní rezer-
va pro výstavbu. Paní Kormošová se zeptala 
na možnost rozdělení ulice k bytovým do-
mům na dvě slepé ulice, pan Ondráček po-
dotkl, že nepovažuje toto řešení za vhod-
né - ulice by tím ztratila význam a pro-
voz by se moc nezměnil. Podle jeho názo-
ru by bylo vhodné, aby tam byla umístěna 
značka obytná zóna. Pan starosta odpově-
děl, že na umístění dopravních značek exis-
tuje pasport dopravního značení a na změ-
nu pasportu dopravního značení vydávají 
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stanoviska hasiči, policie a MěÚ Slavkov 
– dopravní odbor, který legalizuje každou 
značku veřejnou vyhláškou, obec si nemů-
že jen tak umístit dopravní značku. Obec 
může dát podnět na změnu průjezdnos-
ti zmíněné ulice, ale má stejný názor jako 
pan Ondráček, že není řešení změnit uli-
ci na neprůjezdnou. Paní Kormošová řekla, 
že by bylo vhodné, aby pan Pavel Šmerda 
nákladní auta jezdící na stavbu směroval 
okolo kostela. Pan Šmerda odpověděl, že 
dal požadavek betonárně i stavební firmě, 
která vozí materiál na stavbu, aby veške-
rá doprava byla směrována kolem kostela, 
dále řekl, že osobně na betonárce prověří, 
zda to řidičům bylo řečeno. 

Paní Mikolášová vznesla požadavek 
na vypracování vyhlášky, která by omezo-
vala pracovní dobu na stavbách, vadí jí, že 
za jejich domem v šest hodin ráno praco-
val bagr na skládce na obecním pozemku. 
Pan starosta odpověděl, že neví, zda vůbec 
lze vyhláškou takové omezení učinit. Paní 
Mikolášová si dále stěžovala na pálení ne-
určitého materiálu o velikonočních svát-
cích. Pan Šmerda osvětlil, že na vlastní ná-
klady nechal vyčistit meze a tento odpad 
poté spálil. 

Paní Hrdinová se zeptala, zda bylo zno-
vu projednáváno s majiteli domu v holu-
bickém kopci řešení chybějícího chodní-
ku před jejich domem - pan starosta odpo-
věděl, že měl snahu s oběma majiteli jed-
nat, ale bohužel ani jeden z nich k žádné-
mu jednání nebyl ochoten přistoupit. 

Pan starosta k připomínkám pana Hory 
řekl, že existuje program rozvoje obce, 
který byl vypracován v listopadu 2015 a je 
platný do roku 2021 a ve kterém jsou po-
psány záměry obce. Program rozvoje obce 
bude aktualizovaný na základě průzkumu 
u obyvatel. Pan Hora upozornil na nere-

alizovaná doporučení programu rozvo-
je obce zvýšit kvalitu života, údržba a vý-
sadba zeleně, vytvoření nových odpočin-
kových zón, protihluková a protieroz-
ní opatření, dokončení komplexních po-
zemkových úprav, výsadba izolační zele-
ně, osvěta a informovanost o životním 
prostředí. Pan Hora se zeptal, kdy bude 
odpovězeno na jeho dotazy ohledně růstu 
obce při zadávání nového územního plá-
nu obce. Pan starosta odpověděl, že v le-
tošním roce proběhne poptávka na firmu, 
která bude zhotovovat nový územní plán 
obce a bude řešit a zpracovávat průzku-
my. K otázce ohledně výsadby zeleně paní 
Šujanová řekla, že je přesvědčená, že obci 
chybí komise pro zeleň a životní prostře-
dí. Vybízí občany, kteří mají zájem, se pro-
blematice věnovat a realizovat své nápady 
k přihlášení do této komise. Dále sdělila, 
že je zažádáno u krajinářky o vyhodnoce-
ní výsadby kolem cesty k čistírně, u nově 
budované odpočinkové zóny a v Kruhu 
po levé straně ke státní silnici. Současná 
výsadba velkých stromů není možná, pro-
tože není prostor, kde by se mohlo sázet. 
Pan Hora upozornil na prostor na výsad-
bu zeleně u střelnice. Před pěti lety zde 
byly vysázeny stromy, ale některé neod-
povídají vzrůstu pětiletých stromů. Paní 
Šujanová řekla, že v místě výsadby je na-
vážka, obec se o tyto stromy stará, jsou 
přihnojovány, obsypány štěpkou a zalévá-
ny. Pan Hrdina řekl, že jeho rodina na své 
náklady vysázela stromy v různých čás-
tech obce.  

Různé:
• Pan starosta podal informace ohledně 

rozšíření ČOV. Ve středu 13. 5. 2020 
proběhlo předání staveniště. V pondělí 
18. 5. 2020 budou navezeny stroje a sta-
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veniště se oplotí, doba výstavby bude tr-
vat 12 měsíců od předání stanoviště, tzn. 
do poloviny května 2021.

• Výstavba firmy Goodman za dálnicí je 
teď na mrtvém bodě. Proběhlo územ-
ní řízení na inženýrské sítě, investor ne-
dostal souhlas od životního prostředí 
ve Slavkově. Další problém je s vodou, 
kdy v rámci projektu musí investor řešit 
s firmou VaK Vyškov, za jakých podmí-
nek VaK umožní zkapacitnění vodovo-
du. Náklady na napojení hradí investor.

• Pan starosta sdělil, že z důvodu koro-
navirové epidemie již dochází ke sníže-
ní příjmů obce a další krácení rozpočto-
vých příjmů obcí navrhuje vláda.

Ze 4. zasedání Zastupitelstva obce 
Holubice, konaného dne 23. června 

2020

• Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o prá-
vu provést stavbu mezi Obcí Holubice 
a Mirror Development s. r. o. na po-
zemcích obce parc. č. 565/43, 565/74 
a 565/75. Týká se výstavby dešťové 
a splaškové kanalizace v lokalitě Kruh 
Sadůvky - výstavba bytových a rodin-
ných domů.

• Zastupitelstvo obce projednalo a schva-
luje peněžitý vklad obce do základního 
kapitálu společnosti Vodovody a kanali-
zace Vyškov, a.s.

• Zastupitelstvo obce současně schvaluje 
text smlouvy o upsání akcií a text smlou-
vy o započtení vzájemných pohledávek, 
týkající se obce, které tvoří přílohu to-
hoto usnesení a jsou jeho nedílnou sou-
částí, a současně pověřuje starostu obce 
k uzavření těchto smluv. 

• Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo mezi Obcí Holubice 

a Společností pro Holubice – rozšíře-
ní ČOV. Předmětem Dodatku je pouze 
změna bankovního spojení.

• Zastupitelstvo schvaluje Dodatek 
č. 2 k Nájemní smlouvě mezi Obcí 
Holubice a panem Danielem Gerdou. 
Předmětem Dodatku je nájemci pře-
nechat užívání předzahrádky, rozšíření 
předzahrádky dřevěnou rozebíratelnou 
podlážkou a udržování předzahrádky 
a venkovního nábytku v pořádku a čis-
totě. Cena nájmu hostince U Kapličky 
zůstává nezměněná. 

• Zastupitelstvo obce schvaluje účetní zá-
věrku Obce Holubice za rok 2019 v pl-
ném rozsahu. Obsahem účetní závěr-
ky jsou účetní výkazy za rok 2019, a ja-
kým způsobem bylo o jednotlivých ná-
kupech a pořizování majetku účtováno.

• Zastupitelstvo obce schvaluje závěreč-
ný účet za rok 2019 bez výhrad. V ná-
vrhu závěrečného účtu jsou údaje o síd-
lu obce, počtu zastupitelů, počet zasedá-
ní, pracovní smlouvy dohody o činnosti, 
hospodaření obce, pohyb majetku, stav-
by, drobný hmotný majetek, pozemky, 
nedokončené investice, pohledávky, po-
skytnuté zálohy na energie, neuhraze-
né faktury, svoz odpadů, transfery a sta-
vy účtů obce.

• Zastupitelstvo schvaluje Mirror CZ 
spol. s r.o. jako zhotovitele parkoviš-
tě, altánu, sociálního zařízení, IS, cest 
a ploch pro workoutová hřiště dle pro-
jektu v odpočinkové zóně Curdík 
za cenu 5 465 663,- Kč včetně DPH. 
Byly podány čtyři nabídky.

• Zastupitelstvo schvaluje nákup a mon-
táž workoutového hřiště od společnosti 
Clean4you, s. r. o. za cenu 299 700,- Kč 
bez DPH a dodávku a instalaci fitness 
prvků za cenu 198 400,- Kč bez DPH. 
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Vedení obce oslovilo čtyři dodavatele
• Zastupitelstvo schvaluje rozšíření za-

kázky na úpravu vstupu do obecního 
úřadu o výměnu vnitřních dveří na OÚ, 
poštu a zdravotní středisko – dodavate-
le KTV servis, s. r. o. za cenu 102 200,- 
Kč bez DPH a zhotovení nové podlahy 
ve vstupní hale od společnosti ATEMIT, 
s. r. o. za cenu 136 000,- Kč bez DPH.   

• Zastupitelstvo schvaluje Dohodu o po-
stoupení Smlouvy darovací a o spolu-
práci mezi Obcí Holubice, Goodman 
Czech Republic s. r. o. a InPark Alpha 
Holubice s. r. o. Předmětem Dohody 
je převod veškerých práv a povinnos-
tí investora Goodman Czech Republic 
s. r. o. na nového investora InPark Alpha 
Holubice s. r. o.

• Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 
2 ke Smlouvě darovací a o spoluprá-
ci mezi Obcí Holubice a InPark Alpha 
Holubice s. r. o. Dodatek obsahuje po-
žadavek na podíl úhrady zkapacitnění 
ČOV. V případě že bude povolená stavba 
a bude vydáno stavební povolení a pro-
jekt bude realizován, bude obec mít pl-
nění ve smyslu částečné úhrady na stav-
bu rozšíření ČOV. Obec vyčíslila celko-
vé náklady na rozšíření ČOV - stávají-
cí kapacita je 1200 ekvivalentních osob 
(dále jen EO) po rozšíření dojde k na-
výšení kapacity na 2 762 EO a investor 
si nárokuje 280 EO, které chce do bu-
doucna napojit. Tudíž se budou podílet 
částkou 5 993 410,- Kč. Další paragraf 
Dodatku specifikuje smluvní odměnu. 
Goodman Czech Republic s. r. o. se za-
vázal, že poskytne obci příspěvek ve výši 
5 000 000,- Kč. Tato částka je rozdělena 
na dvě části, 2 000 000,- Kč a 3 000 000,- 
Kč. Druhá část příspěvku 3 000 000,- Kč 
bude zaplacena do šedesáti dnů poté, 

kdy kolaudační souhlas nabyde právní 
moci. 

• Zastupitelstvo schvaluje Dohodu o po-
stoupení Smlouvy o právu k provedení 
stavby mezi Obcí Holubice, Goodman 
Czech Republic s. r. o. a InPark Alpha 
Holubice s. r. o. Jedná se o stavbu in-
ženýrských sítí a přípojek na pozemku 
Obce Holubice.

• Zastupitelstvo schvaluje příspě-
vek 15 000,- Kč pro Oblastní charitu 
Hodonín a Smlouvu o poskytnutí pří-
spěvku. Zastupitelstvo pověřuje pana 
starostu k podpisu Smlouvy.

• Zastupitelstvo schvaluje Plnou moc pro 
starostu Petra Hanáka k zastupování 
obce na jednání mimořádné valné hro-
mady společnosti Respono, a. s.

• Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové 
opatření 3/2020. Celkové příjmy se na-
vyšují o částku 2 020 000,- Kč, celkové 
výdaje se navyšují o částku 5 762 000,- 
Kč. 

• Zastupitelstvo schvaluje zařazení správ-
ního území obce Holubice do územní 
působnosti integrované strategie MAS 
Slavkovské bojiště na programové ob-
dobí 2021 až 2027.

• Zastupitelstvo schvaluje vyvěšení zámě-
ru prodeje části pozemku p. č. 599/6 k. 
ú. Holubice. Jedná se o pozemek ved-
le bytového domu č. 2, tento pozemek 
bude využitý jako zahrádka.

• Zastupitelstvo schvaluje  založení Komise 
pro zeleň a životní prostředí a předsed-
kyni komise paní Petru Šujanovou.

• Zastupitelstvo schvaluje účetní závěr-
ku k 31. 12. 2019 příspěvkové organi-
zace Základní škola a mateřská škola 
Holubice, okres Vyškov, příspěvková or-
ganizace. Obsahem účetní závěrky jsou 
roční výkazy k hospodaření.
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Různé:
• Pan starosta informoval o průběhu stav-

by rozšíření ČOV. 15. května bylo pře-
dáno staveniště. Je vybagrovaná jáma 
cca 5 m hluboká, kde se bude stavět od-
kalovací nádrž. Během příštího týdne se 
přistaví jeřáb a poté se začne s betoná-
žemi. Celá stavba by měla být hotová 
do konce května 2021.

• Do mateřské školy na školní rok 
2020/2021 nebylo přijato 16 dětí. Tyto 
děti budou přijaty do nové třídy MŠ, 
která se staví v bytovém domě v Kruhu. 
Zda to bude již v září nebo pozdě-
ji se nyní nedá říct. Vedení obce do-
hodlo s firmou SKR Trade, která sta-
ví v Curdíku rodinné domy, že v jed-
nom objektu zřídí třídu MŠ pro 24 až 
28 dětí. Investor MŠ postaví na vlastní 
náklady a obci ji bude deset let pronají-
mat. Po této době nabídne odkup za po-
řizovací hodnotu. 

• Pan starosta seznámil přítomné s de-
mografickou studií, která se týká nárus-
tu obyvatel do roku 2029. V roce 2029 
by měl být počet dětí školou povinných 
v Holubicích cca 300. 

• Pan Přibyl se zeptal, co bude vedení 
obce dělat s tím, že si občan na obec-
ním pozemku za mlatem v Kruhu po-
stavil bránu a pozemek oplotil. Paní 
Marinčová odpověděla, že v pondě-
lí 22. června se tam byla podívat. Bylo 

jí občanem a majitelem přilehlého po-
zemku sděleno, že na pozemku parku-
jí karavany a bránu postavil kvůli kráde-
žím. Dále sdělil, že brána bude zamčená 
pouze přes noc a klíč od brány dá i sou-
sedovi i obci. Paní Marinčová řekla, že v 
této věci budou dále jednat. 

• Pan Mazel se zeptal, pokud bude 
do pěti let postavená škola, jestli by ze 
stávající školy nemohla být MŠ, a tudíž 
by nebyla potřeba školka, která se bude 
stavět v Curdíku. Pan starosta odpově-
děl, že záleží na počtu dětí. Škola v by-
tovém domě v Kruhu bude v proná-
jmu na 15 let s možností prodloužení. 
V případě, že nebude MŠ potřeba, tak 
prostory zůstanou majiteli. 

• Pan Maňásek se zeptal, zda vedení obce 
má v plánu vybudovat chodník v Kruhu 
ke státní silnici. Pan starosta řekl, že 
chodník by se měl v budoucnu zbudo-
vat.

• Paní Procházková se zeptala, zda pro 
nově postavené třídy MŠ bude vařit stá-
vající kuchyně ve škole. Pan starosta od-
pověděl, že kapacitně kuchyně vyhovu-
je. Dále se paní Procházková zeptala, ja-
kým způsobem budou děti do školek 
umísťovány. Pan starosta řekl, že na to 
neumí odpovědět, ale myslí si, že v kaž-
dé školce by měly být jak nejmladší děti, 
tak i ty starší. 

redakčně upravila Ilona Marinčová, 
místostarostka

• V místech nálezu keltského pohřebiště 
mezi kostelem a bytovými domy bude 
umístěna nová informační tabule, koš 
a lavička (viz. článek „Zajímavé fotogra-
fie z Holubic“).

• Nájemce hostince U Kapličky na vlast-
ní náklady rozšířil venkovní poseze-
ní o dřevěnou podlážku, kterou dopl-
nil dřevěným nábytkem a květinovými 
stěnami.

CO JE V OBCI NOVÉHO
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• Část nového chodníku mohou využívat 
obyvatelé ulice Nad nádražím.

• Stavební práce a terénní úpravy pro-
bíhají na místě budoucí odpočinkové 
zóny v Curdíku, budovy C Anvete se-
nioru a v bývalém sadu, kde postupně 
vyroste 48 rodinných domů.

• Čilý stavební ruch je také v Kruhu, kde 
se staví deset vilek u „Trojky“ a také by-
tový dům č. 12, v jehož přízemí bude 
další třída mateřské školy.

• Železniční přejezd, křižující silnici 
k bytovým domům a vlečku, je nově vy-
baven kamerovým systémem, který zde 
zvýší bezpečnost provozu.

• V obci byly umístěny šedé kontej-
nery na kovový odpad z domácnos-
tí. Kontejnery jsou umístěny v Kruhu, 
před obecním úřadem a v Curdíku.

• Na hřišti TJ Holubice je natažena dal-
ší část plotu směrem ke „Spodní spor-
tovní ulici.“

• Sportovně založeným občanům je opět 
k dispozici oplocené hřiště s umělým 
povrchem za školou. Přístup je možný 
pouze zezadu po cestě od firmy Mirror, 
podél kolejí železniční vlečky. Na hřišti 
je umístěno mobilní WC.

• Děkuji paní Jarmile Tupé za osázení ke-
ramických nádob před obecním úřa-
dem pestrobarevnými květinami.

• Tiskárna Protis Podolí, která tiskne náš 
zpravodaj, pořídila nový tiskařský stroj. 
Díky tomu budeme mít, počínaje tímto 
číslem, celobarevný Holubický zpravo-
daj.

Ilona Marinčová, 
místostarostka

Nové posezení před hostincem U Kapličky
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Boj s koronavirem aneb jak to bylo 
v Holubicích?

V pondělí 9. března přijali jako prv-
ní v Holubicích v Anvete senioru opatře-
ní proti volnému pohybu ubytovaných, 
doporučili jim nevycházet z bytů a ome-
zit návštěvy na jednu osobu v příbuzen-
ském poměru pouze v nutných případech. 
Zaměstnanci domova zajistili nákupy i do-
voz obědů z hostince U Kapličky. 

Základní škola byla od 11. března uza-
vřena do odvolání. Žáci dostávali denně 
přes sociální sítě a maily úkoly a učivo, kte-
ré museli zvládnout. Škola se tak změni-
la v nekonečný domácí úkol, který předsta-
voval neúměrnou zátěž pro učitele a mno-
hé rodiče, kteří kromě své práce museli 
své děti učit či výrazně pomáhat s učením. 
Nouzový stav a celostátní karanténu v ČR 
vláda vyhlásila ve čtvrtek 12. března, v ten 
den uzavřel Obecní úřad Holubice knihov-
nu, sportovní halu a sál kulturního středis-
ka pro veřejnost, protože začal platit zá-
kaz shromažďování nad třicet osob. Ze dne 

na den tak přestal fungovat spolkový a kul-
turní život v obci. Uzavřena byla i dětská 
hřiště a venkovní areál TJ Holubice. Slovo 
koronavirus COVID-19 naprosto ovládlo 
veškeré sdělovací prostředky, skloňovalo se 
ve všech pádech v televizi, rozhlase, inter-
netu i novinách, koronavirus se stal hlav-
ním tématem rozhovorů mezi lidmi. 

První akcí, kterou nouzový stav 
v Holubicích postihl, byl tradiční VIII. košt 
vína a zvěřinové hody v sobotu 14. břez-
na, který byl zrušen. Byl uzavřen i hostinec 
U Kapličky, hostinský mohl pouze prodá-
vat a rozvážet uvařené jídlo v jednorázo-
vých obalech po Holubicích. Přestat pra-
covat také musely kadeřnice a kosmetičky, 
obvodní lékaři najeli na systém předepiso-
vání léků po telefonu, osobně vyšetřili pa-
cienta pouze v nutných případech. 

Napříč všemi profesemi v přední linii 
v boji s nákazou chyběly ochranné pro-
středky – roušky a respirátory. Týkalo se 
to lékařů, záchranářů, hasičů, policistů, ale 
také pošťáků, prodavačů v potravinách, ga-
lanteriích a drogeriích. Všechny ostatní ob-
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chody byly uzavřeny. V úterý 17. března 
byla v Holubicích uzavřena i mateřská ško-
la. Uzavřeny byly také hranice s okolními 
státy. Začal platit zákaz vycházení, výjim-
kou byly cesty do práce, k lékaři a na nákup 
potravin. Nikdo nesměl vyjít na veřejnost 
bez pokrývky dýchacích cest, která chrá-
ní ústa i nos, lidé zároveň měli při kontak-
tu s ostatními zachovávat rozestup nejmé-
ně dva metry. 

Kvůli naprostému nedostatku ochran-
ných prostředků se začaly šít v domácnos-
tech pratelné bavlněné roušky. Ve středu 
18. března přišly na obecní úřad místní 
ženy s nabídkou šití roušek pro obyvatele 
Holubic, nakoupily se látky a šňůrky, kte-
ré byly rozděleny mezi „švadlenky.“ Za dva 
dny jich našily takové množství, že moh-
la započít distribuce mezi občany, kteří se 
na rozhlasovou výzvu přihlásili. Během 
týdne bylo lidem až do domu doručeno 
zdarma přes 500 roušek, dalších 150 jsme 
mohli věnovat Úrazové nemocnici v Brně, 
kde se jich kriticky nedostávalo. A v šití se 
i nadále pokračovalo. Opravdu velké po-

děkování a uznání patří všem holubic-
kým ženám, které zcela nezištně, bez 
nároku na odměnu a často z vlastních 
materiálů šily mnoho dní pro své spolu-
občany roušky.

Tímto velmi děkujeme: paní Jitce 
Šmerdové, paní Veronice Křížové, paní 
Anetě Piňosové, paní Martině Popelákové, 
paní Ludmile Štěpánkové, paní Anně 
Ondráčkové, paní Monice Grycové, paní 
Aleně Jakšové, paní Jitce Bajerové, paní 
Miloslavě Švábenské, paní Haně Kupské, 
paní Miloslavě Malíkové, paní Svatoslavě 
Skoupé a paní Miladě Podsedníkové.

Děkujeme také občanům, kteří nám vě-
novali bavlněné látky.

Velké poděkování patří také nájem-
ci samoobsluhy v Holubicích panu Nam 
Nguyen Thanhovi, který obci věnoval 
20 000,-Kč na nákup látek, ochranných, 
čistících a desinfekčních prostředků.

Heslo „Moje rouška chrání tebe a tvoje 
rouška chrání mě, buďme k sobě ohledu-
plní,“ prostoupilo našimi životy.

Ilona Marinčová, místostarostka

Tráva a ostatní bioodpad patří 
na kompost

Obecní zaměstnanci v Holubicích ce-
loročně likvidují černé skládky, a to nejen 
směsného komunálního odpadu, pneu-
matik, stavebních sutí a podobně, ale i bio-
odpadu - trávy, listí či větví. Jedná se o ma-
teriál ze zahrad a zahrádek, který často zby-
tečně končí za plotem soukromých po-
zemků, u cest, u potoka nebo v křoví, při-
čemž si lidé myslí, že tím přece přírodě 
neškodí. Bohužel tlející biomasa obtěžuje 
kolemjdoucí zápachem a samozřejmě hyz-

dí veřejný prostor. Hromady větví pak čas-
to tvoří nepropustné houštiny, ve kterých 
se drží nepořádek.

Během vegetační sezóny jsou v obci 
rozmístěny pravidelně vyvážené hnědé 
kontejnery určené k odkládání menšího 
množství trávy, listí ze zahrádek a ostat-
ních biologických odpadů. 

Nejvýhodnější je samozřejmě kom-
postování na vlastní zahradě, které obec-
ní úřad v minulých letech podpořil dotač-
ním titulem, kdy občané získali komposté-
ry zdarma. 

EKOLOGICKÉ OKÉNKO
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V minulých zpravodajích jsem psa-
la o třídění odpadů. Bohužel se mezi 
námi najdou lidé, kteří nerespektují, co 
se do tříděného odpadu může dát a co ne 
a pletou si ho s úložištěm nebezpečného 
odpadu a stavební suti. Obecní zaměst-
nanci tak pravidelně vytahují z kontejnerů 
použité olejové filtry, a dokonce nedávno 
i bedny se starou dlažbou! Pokud se stane 
a nepatřičný odpad v kontejnerech zůsta-
ne „utajen,“ tak to svozová firma po zjiště-
ní skutečnosti nechá obec zaplatit, když to 
bude častěji -  v peněženkách to pocítíme 
my všichni. Tímto děkuji panu Bohuslavu 
Adámkovi a Lukáši Floriánovi za ostraži-
tost a pravidelnou kontrolu, protože tím 
šetří obci nemalé finanční prostře dky.

Často se také stává, že se v kontejneru 
na hřbitovní odpad (kam patří pouze věn-
ce, svíčky, uvadlé květiny apod.) najde suť, 
použitá střešní krytina nebo pytle s ce-
mentem. Tento odpad sem také rozhod-
ně NEPATŘÍ! 

Buďte prosím všímaví ke svému okolí, 
třiďme správně odpad, chráníme tak pře-
devším naše životní prostředí a místo, kde 
žijeme…

Ilona Marinčová, 
místostarostka

Komise pro zeleň a životní prostředí

Na červnovém zasedání zastupitelstva 
obce bylo jednomyslně podpořeno zří-
zení nové komise, a to Komise pro zeleň 
a životní prostředí v obci. Základní filozo-
fií ustavujících členů komise je být mini-
mální zátěží pro obec a maximálním pří-
nosem pro občany. Důležitým posláním 
je sociální hledisko, a to dobrovolné sdru-
žování lidí, kteří se chtějí aktivním a tvůr-
čím způsobem zapojit v rámci svého volné-
ho času do prospěšné činnosti na zlepšová-
ní kvality života v obci. „V rámci této ko-
mise by se členové starali o to, aby se nám 
v Holubicích žilo lépe,“ říká předsedkyně 
komise, zastupitelka paní Petra Šujanová. 
„Počítáme se součinností obce, budeme 
jí v jejich plánech v rámci zkvalitňová-
ní životního prostředí v obci nápomocní.“ 
Prozatím se uskutečnila dvě setkání zhru-
ba dvou desítek občanů na obecním úřadě 
a jedna schůzka proběhla začátkem červ-
na již přímo v terénu (v lokalitě u bytových 
domů). Komise by se měla scházet jeden-
krát za měsíc. Veškeré konkrétní pracovní 
činnosti budou naplánovány až na základě 
schválení zřízení komise zastupitelstvem, 
dle přidělené finanční podpory a možností, 
které budou komisi dány. Pevně věříme, že 
se do této aktivity zapojí ještě více spoluob-
čanů a již nyní se těšíme na zahájení prací, 
se kterými bychom chtěli začít v ideálním 
období výsadby zeleně již letos na podzim.

H. Procházková

Prořezávka stromů

V posledním březnovém týdnu firma 
Arbotyl odborně prořezala a ošetřila lípy 
na hřbitově a u kaple sv. Gotharda a po-
kácela vzrostlý osamocený topol v uli-

Kontejnery
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ci Podnádraží, který při větrném počasí 
ohrožoval okolní nemovitosti.  

Je potřebné provádět bezpečnostní řezy 
- redukcí starých větví a optimalizací hus-
toty koruny zvýšila firma Arbotyl bezpeč-
nost, protože pády starých nebo poškoze-
ných větví mohou způsobovat vážné ná-
sledky. Všechny řezy její zaměstnanci pro-
vedli účelně a teprve poté, co byly zváže-
ny veškeré jejich důsledky. Pamatovali také 
na to, že žádný zásah není možné vzít zpět.

Za ošetřené stromy nese firma zodpo-
vědnost se zárukou dva roky po realizaci.

Ilona Marinčová, místostarostka

Když jsem šla nedáv-
no sama potmě domů 
- po cestě za školou po-
dél vlečky jen za svi-
tu baterky, měla jsem 
strach. Přála jsem si teh-
dy mít vedle sebe paní 
Janku Putnovou, to by 
mě totiž ani nenapadlo se 
bát. Je majitelkou fialo-
vo - hnědého pásu v bo-
jovém sportu Krav Maga, 
loni začala chodit i na boxerské tréninky. 
V Holubicích si koupili v Curdíku rodin-
ný domek, kde spolu s manželem podni-
kají. Mají dva malé šikovné synky, kteří 
také sportují. Kromě těchto fyzicky nároč-
ných bojových sportů se Janka v posled-
ní době začala věnovat ještě cvičení v po-
silovně. Při Dnech zdraví v minulém roce 
jste mohli Janku, její syny a oddílové kole-
gy vidět při ukázkách jejich umění v naší 
sportovní hale, kde do akce zapojili něko-
lik odvážných diváků.

Co to je Krav Maga 
a odkud pochází? 

J. P.: Krav Maga je izra-
elské bojové umění. Zjed-
nodušeně řečeno, je to se-
beobrana na blízko pro-
ti zbraním jako je nůž, pis-
tole, tyč, ale také „hand to 
hand útokům.“ Jejím za-
kladatelem je Imrich Lich-
tenfeld, původem Čecho-
slovák, který sám vyzkou-

šel různá bojová umění, hlavně box a zá-
pas. Zjistil však, že nejsou účinná při se-
beobraně v praxi. Proto si z každého umě-
ní vzal to nejlepší a vytvořil koncept Krav 
Maga, který umožní i zdánlivě slabšímu 
jedinci ubránit se výrazně silnějšímu útoč-
níkovi. Nejde o sport, a proto není fér, ne-
existují zde žádná pravidla.

Prevence je na prvním místě, kon-
fliktu se musím pokusit vyhnout. Četla 
jsem, že Krav Maga je trénování agre-

LETNÍ ROZHOVOR 

Prořezávka lip u kapličky

Janka Putnová
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sivity, povědomí o okolí, vyjednává-
ní a vyhýbání se konfliktním situacím. 
Jak Tě například učili vyhýbat se kon-
fliktům? 

J. P.: Nejde vůbec o trénování agresivi-
ty, učíme se, jak zvládnout vyhrocenou si-
tuaci při značném stresu. Samozřejmě po-
kud to jde, utečte. Pokud to nejde nebo 
pokud slova jako „nech toho, uklidni se, 
nestojí to za to“ nepomohou, musím být 
připravená se bránit, to znamená, nejdů-
ležitější na paměti je mít ruce nahoře, být 
v základním postoji a očekávat, že kdykoliv 
může přijít úder, kop, případně útok zbra-
ní – takový nůž dneska nosí u sebe kde 
kdo. Obrana vždy musí být víc než útok 
– je třeba útočníka rychle odzbrojit nebo 
pomocí různých pák znehybnit a dostat se 
do bezpečí. Hlavním cílem Krav Magy je 
zajistit přežití. Existují také různé pomůc-
ky, které nám obranu mohou zjednodu-
šit – pomohou například obyčejné klíče, 

teleskopický obušek nebo malý praktic-
ký kubotan, případně taktické pero. To vše 
se v Krav Maga Seal v Akademii bojových 
umění učíme.

Měla jsi nějaké zkušenosti s bojo-
vými sporty i dříve? Proč sis jako další 
sport vybrala zrovna box?

J. P.: Vždy jsem chtěla dělat nějaký bo-
jový sport, ale nikdy jsem se neodhodlala. 
Začala jsem až s Krav Maga, k boxu jsem 
přišla až později, jen jako s doplňkem Krav 
Magy, chtěla jsem si zlepšit pohyb a fyzič-
ku. Hodně mě to baví. A poslední době 
jsem navíc začala cvičit v posilovně pod 
dohledem trenéra, protože mít sílu u těch-
to bojových sportů je vždy výhodou.

Jani, děkuji za rozhovor a přeji Ti, ať se 
Ti ve všech náročných koníčcích daří. 

Ilona Marinčová, 
kronikářka

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

1915, díl druhý

„Dne 8. února poprvé ve škole svítilo světlo 
elektrické,“ zastupitelstvo zadalo práci firmě 
inženýra Antonína Kepáka, která proved-
la ve škole všechny elektroinstalace, včetně 
obou bytů správce školy a učitelky. 

„25. února zasláno c. k. okresnímu hejtman-
ství pro vojíny v poli: 240 párů papírových po-
nožek, dva páry pletených ponožek a 62 vložek 
papírových do bot. Vše zhotovily žákyně II. tří-
dy v ručních pracích.“ Protože chyběly pra-
covní síly na polích, dostali žáci 7. a 8. roč-
níku úlevu z návštěvy školy v jarních a let-
ních měsících: „Nutno poznamenati, že ná-

vštěva školní nebyla taková, jako v letech minu-
lých a prospěch následkem polodenního vyučo-
vání, pro nedostatek učitelských sil, byl u žáků 
špatnější.“ 

Na počátku roku byli přijati do ško-
ly čtyři chlapci a tři dívky ze dvou rodin 
z jižních Tyrol, z oblasti Tridentu. Obě 
rodiny, Dorigatti a Ferrari s celkem osm-
nácti členy, se musely z domoviny vystě-
hovat, všichni se zabydleli v Holubicích 
v domě č. p. 1. 

Na finanční podporu Červeného kříže 
a vdov se sirotky proběhla ve škole sbír-
ka kovů, která vynesla 17 korun a 54 ha-
léře. Na oslavu znovudobytí města Lvova 
se konala 24. června školní slavnost a mše, 
na budově byl vyvěšen prapor v říšských 

STŘÍPKY Z HISTORIE HOLUBIC
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barvách. Ve dnech 24. a 25. září byla dal-
ší sbírka peněz mezi žáky, vynesla 9 korun 
a 40 haléřů. O pět dní později sbírali od-
rostlejší žáci po obci dům od domu kau-
čuk a vlnu, kterého se nashromáždilo vel-
ké množství. Vše bylo posláno do Vídně. 

Dne 15. října byl proveden soupis veš-
kerých zásob u 535 osob, kde bylo zjištěno 
26 985 kg pšenice, 43 087 kg žita, 106 090 kg 
ječmene, 21 570 kg ovsa, 2 043 kg kukuři-
ce, 7 kg bobů. Všech druhů mouky bylo 
celkem 4 813 kilogramů, lidé, kteří neměli 
pole, nebyli započítáni. 

V listopadu se upisovala třetí váleč-
ná půjčka. Ač byly slibovány různé výho-

dy, lidé svoje peníze státu půjčovat nechtě-
li. Vojíni se díky půjčce alespoň na čas do-
stali domů, obecní záložny a ostatní pe-
něžní ústavy byly k půjčce nuceny. I školní 
děti se musely upisovat, i učitelé a úřední-
ci. Kdo nedal peníze, měl „naději,“ že bude 
brzy poslán na frontu: 

„Kdo byl chytrý, ten se na oko upsal, ale 
ve skutečnosti nic nesložil. Říkalo se vždycky, že 
na peníze ze sirotčích pokladen se nesmí sáhnou-
ti, ale úřady vybíraly z těchto účtů na každou 
půjčku 10 až 20 %, takže mnohému sirotku ne-
zbyla v pokladně ani čtvrtina.“  

 Ilona Marinčová, 
 kronikářka

Doslovný přepis z obecní kroniky bez 
úprav:

„Galské (keltské) hroby v srpnu (1930) vy-
kopány na poli rolníka p. Ant. Černého na trati 
zvané „Dílce“ jeho synem Františkem. Již před 
mnoha lety bylo říd. učitelem E. Synkem vy-
kopáno zde 7 galských hrobů. Od té doby ni-
kdo tu po nových hrobech nepátral. Nový ná-
lez telefonicky oznámen nynějším říd. učitelem 
K. Stejskalem odborníkům p. Al. Procházkovi, 
říd. učiteli v Černčíně a p. Chleborádovi, soud-

nímu radovi v Bučovicích. Pod jejich dohledem 
objeveno nových 70 hrobů se zachovalými kost-
rami a četnými kovovými předměty, hliněnými 
nádobami z té doby asi 200 let před Kristem. 
Bojovníci galští měli v hrobech při sobě ulože-
ny železné meče, kopí a šípy. Ženy galské bron-
zové spony, kroužky a náramky umělecké prá-
ce etruské. Nádoby štíhlých tvarů vypracované 
z uhlazené tmavé hlíny. Celé toto galské pohře-
biště bylo odborníky přesně změřeno a jednotlivé 
hroby do plánu zakresleny. Nalezené předmě-

ZAJÍMAVÉ FOTOGRAFIE Z HOLUBIC 

 Keltské nádoby Keltské náramky a nánožníky
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ty odvezli si odborníci do uschování. Toto galské 
pohřebiště náleží k největším doma objeveným 
na Moravě. O nálezu tom psaly noviny v re-
publice, ale i v zahraničí.“

Identický text o archeologickém nálezu 
byl zapsán i ve školní kronice v roce 1930, 

zapsal ho tehdy také řídící učitel a správce 
školy Karel Stejskal. 

Souběžným vedením školní i obec-
ní kroniky byl tehdy pověřen vždy někdo 
z učitelů.

Ilona Marinčová, kronikářka

V Anvete senioru se grilovalo

Po tříměsíční pauze, kterou způsobi-
la pandemie koronaviru COVID-19, se 
mohlo konečně uskutečnit první společ-
né setkání obyvatel domova Anvete senior.

Letní počasí a chuť strávit příjemné od-
poledne venku na zahradě ve stínu pergoly 
s dobrým jídlem a pivkem, měli možnost 
díky majitelům a zaměstnancům domova 
všichni ubytovaní senioři. Zatímco na gri-
lu se připravovaly klobásky, hosté si spolu 
mohli v klidu popovídat a probrat všech-
no, co v uplynulém nelehkém období pro-
žívali v osamění a izolaci. Každý se zapo-
jil tak, jak mu jeho schopnosti a zdravotní 
stav dovolil, já jsem si například pochutna-

la na vynikající buchtě z rebarbory, vypěs-
tované na zahrádce v Anvete, kterou upek-
ly šikovné seniorky v rámci aktivit.  

I přes opravdu velké teplo byli účastníci 
spokojeni, jak je vidět na fotografiích.

Ilona Marinčová, místostarostka

KULTURA
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Srdečně blahopřejeme všem občanům, 
kteří v prvním pololetí letošního roku 
oslavili své životní jubileum: 

Leden paní Anna Crlíková
 paní Josefa Krejčiříková
 pan Josef Mráz
 pan Jiří Blažek
 pan Jiří Klusal
 pan Vojtěch Ftačník

Únor pan Jan Drag
 paní Věra Anteková

Březen pan Josef Kratochvíl

Duben pan Jaroslav Nohel
 paní Marie Dragová
 paní Růžena Rousová
 pan Jaroslav Florián

Květen paní Danuše Hanečková
 paní Iva Blaháková
 paní Marta Šmerdová
 paní Hana Ftačníková

Červen pan Antonín Mrázek
 paní Věra Bretterová
 paní Hanna Šmerdová

Rozloučili jsme se
 pan Milan Rotrekl
 paní Libuše Mikešová
 pan Miroslav Šmerda
 
Vážení spoluobčané, abychom přede-

šli případným konfliktům a nedostali se 
do rozporu se zákonem (č.101/2000 Sb. 
o ochraně osobních údajů), vyzýváme ty 
občany, kteří se zveřejněním svých úda-
jů v této rubrice nesouhlasí, aby svoji ná-
mitku sdělili písemně nebo telefonicky 
na obecní úřad.

Žádáme rodiče nově narozených 
dětí, aby je po obdržení rodného listu 
co nejdříve přihlásili na obecním úřa-
dě, děkujeme.

Ze školky 

Prázdniny jsou za dveřmi, léto při-
chází a my se teď společně poohlédne-
me za posledním čtvrtletím školního roku 
2019/2020.

Na jaře byla naše mateřská škola uza-
vřena z důvodu nemoci COVID-19 a ce-
lostátní karantény. Tento čas paní učitel-
ky využily k pečlivému úklidu obou tříd 
a přípravě na znovuotevření. Návrat k běž-
nému provozu proběhl postupně a v plat-
nosti zůstala některá hygienické opatření 
a pravidelná dezinfekce.

Začátek června patřil dětem. K jejich 

svátku paní učitelky připravily speciální 
akce. Třída Pejsků zažila dopoledne plné 
her a soutěží na školním dvorku a na jejím 
konci byly děti odměněny diplomy a me-
dailemi. Třída Koťátek se vydala na ces-
tu za pokladem k místní střelnici. Plnění 
úkolů dovedlo naše děti až k cíli a nálezu 
vytouženého pokladu. Z důvodu uzavře-
ní mateřské školy bylo společné focení tříd 
zrušeno. Proto jsme se rozhodli tuto akci 
zorganizovat vlastními silami. Tímto dě-
kujeme paní Hovězákové a paní Šťastné 
za jejich ochotu a pomoc vytvořit vzpo-
mínku na tento školní rok.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY A ZE ŠKOLKY
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Po zdařilé cestě za pokladem se Koťátka 
vydala na pohádkovou cestu spojenou se 
záchranou princezny. U střelnice je čeka-
lo překvapení v podobě zmrzliny a slad-
ká odměna za vysvobození princezny. 
Třída Pejsků koncem června podnikla vý-
let do „Holubické zoo“ za místní potok 
Rakovec. Krásně připravené dopoledne 
plné zábavy a poznání zvířátek si děti vel-
mi užily. Loučení s předškoláky se nám na-
konec podařilo uskutečnit za přítomnos-
ti rodičů a sourozenců a tímto ještě jed-
nou přejeme budoucím školáčkům mno-
ho úspěchů v dalším školním roce. Ve tří-
dě Koťátek ještě naposledy proběhla disko-
téka doplněná tradiční hostinou. Na před-
poslední školní den je ještě naplánovaná 
návštěva domova pro seniory ANVETE, 
kde máme připraveno sportovní dopoled-
ne.

Ráda bych upozornila všechny rodiče 
na novou sekci pro předškoláky, kterou na-
jdete na webu školy. Každý týden sem jsou 

přidávány nové úkoly, pracovní listy, nebo 
doporučení, jak s dětmi pracovat. Plnění 
těchto úkolů je zcela dobrovolné.

Konec roku je tu. Třídy jsou prázdné, 
šatny vyklizené a děti si užívají zaslouže-
ných prázdnin. Za všechny paní učitelky 
se s vámi loučím, přeji krásné a slunečné 
léto a budeme se na vás opět těšit v novém 
školním roce.

Na závěr bychom vás chtěli poprosit, 
pokud máte doma hračky, se kterými 
si už vaše děti nehrají a jsou v zacho-
valém stavu, můžete je přinést do MŠ. 
Budou použity do nového oddělení. 
Hračky můžete nosit do 24. července 
2020 a dále od září 2020.

Petra Šťastná, učitelka MŠ

Ze školy 

V poslední době prošla škola velmi ná-
ročným obdobím. Od 11. března nařídilo 
Ministerstvo zdravotnictví uzavření škol 
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jako ochranu obyvatelstva a prevenci ne-
bezpečí vzniku a rozšíření onemocnění 
COVID-19 způsobené novým koronavi-
rem SARS-CoV-2. Škola, rodiče a děti se 
najednou ocitli ve velice neobvyklé situ-
aci. 

Již před karanténou si škola zřídila nové 
e-mailové adresy společně s aplikací, která 
nabízí mnoho cloudových služeb. Tento 
produkt se tedy stal nástrojem pro distanč-
ní výuku po dobu dalších čtyř měsíců. 
Práce učitelů získala nový rozměr v obo-
ru informačních technologií. Pedagogičtí 
pracovníci museli absolvovat spoustu 
schůzek, webinářů a konzultací, museli 
se naučit spoustu nových dovedností, při-
způsobit je věku svých žáků a aplikovat je 
na konkrétní učivo. Každá učitelka se to-
hoto úkolu zhostila trochu jinak: vytváře-
ly kvízy, natáčely videa, vyhledávaly různé 
materiály pro ozvláštnění a také vyzkouše-
ly i on-line výuku. U 4. ročníku bylo tím-
to způsobem vyučováno až do konce škol-
ního roku.

Od 25. května začala škola zajišťovat 
vzdělávací aktivity dle mimořádného opat-
ření Ministerstva zdravotnictví. Ne všich-
ni žáci se vrátili do školních lavic a s tím 
vyvstaly další problémy, např. jak učit žáky 
na třech místech zároveň. Náročné bylo 
zajištění základních provozních podmí-
nek dle zaslaného manuálu, ale také cel-
ková organizace pohybu žáků v budově 
základní školy.

V průběhu této náročné doby byla ško-
la kontrolována ČŠI, od které dostala veli-
ce kladnou odezvu. Pochvalu si určitě za-
slouží i naše IT podpora, která se od prv-
ního dne s velkým nasazením věnova-
la veškerým problémům spojeným s di-
stanční výukou. 

Věříme, že se situace bude vyvíjet pří-
znivě a potkáme se v září v normálním 
provozu.  Děkujeme všem, kteří s námi 
po celou dobu spolupracovali a přejeme 
vám krásné a zasloužené prázdniny.

Klára Matoušková, učitelka ZŠ

Děti z 1. ročníku se štíty
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Holubáckééé nohec

Krajský přebor 
Krajský přebor 

v nohejbale v letoš-
ní sezoně hraje šest 
mužstev – Znojmo, 
Holubice, Modřice C, 
D, E a Jevišovka.

Zatím máme za se-
bou tři kola, ve kterých 
jsme všechny zápasy 

vyhráli a tím pádem se vyhříváme na prv-
ním místě tabulky.

Okresní přebor 
V soutěži je jedenáct mužstev, my jsme 

postavili dvě družstva: 
Holubice A – Malec, Duchoň, Navrátil, 

Havránek a Jahoda.
Holubice B – Roman Dlabka, František 

Dlabka, Roman Dlabka ml., Fronk, 
Hrdina, Šišma, Romana Feidrichová, 
Pavlíček a Sušil.

Soutěž se hraje jednokolově a do konce 
zbývají odehrát ještě tři kola. Zatím jsou 
Holubice B na prvním místě a Holubice 
A na pátém místě, ale mají odložené zá-
pasy, takže určitě budou v tabulce stoupat 
nahoru.

Mistrovství České republiky mlad-
ších žáků – singl 10 až 13 let

Mistrovství se v neděli 28. června 
v Modřicích zúčastnilo třicet jednotliv-
ců z celé České republiky, Franta, který 
v soutěžích žáků nastupuje za Modřice, 
postupně ve skupině porazil Český Brod 
a Žďár nad Sázavou. V osmifinále vyřa-
dil hráče z Karlových Varů po tuhém boji 

10:9 ve třetím setu, ve čtvrtfinále další těž-
ký zápas s Českým Brodem vyhrál 2:0. 
V semifinále dostal Baník Stříbro a v dal-
ším těžkém utkání nad protihráčem zví-
tězil ve třetím setu 10:8. Ve finále ho če-
kal Žďár nad Sázavou, ale ve finále jako by 
mu došly síly a po pěkném zápase Franta 
prohrál 2:0 (10:5 a 10:8).  Stal se tak vi-
cemistrem České republiky v mlad-
ších žácích v singlu pro rok 2020, ješ-
tě ho čekají dvě mistrovství dvojic a tro-
jic v Českém Brodu. Tenhle úspěch pat-
ří všem, kteří s Fandou hrají na trénincích, 
berou ho mezi sebe, i když věkově je „mla-
dej.“ Kluci ví, o kom mluvím a moc jim 
za to děkuju.

ZE SPORTU

František Dlabka, vicemistr ČR v nohejbalu 
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Mistrovství České republiky star-
ších žáku dvojic a trojic – 13 až 15 let 

Na mistrovství, které se konalo 20. až 
21. června v Praze Čakovicích, jel Fanda 
jako nejmladší účastník sbírat víceméně 
zkušenosti. V sobotu byly na programu 
dvojice, zápasů se zúčastnilo 28 družstev. 
Fanda ve dvojici s Tomášem Jahodou skon-
čili v osmifinále, kde nestačili na Karlovy 
Vary. Tady to byla velká škoda, myslím si, 
že se mohli dostat do čtvrtfinále. 

V neděli se hrály trojice, kterých se 
zúčastnilo 18 družstev. Fanda hrál opět 
s Tomášem Jahodou, k nim se na hru 
střídal Marek Sedláček a Michal Buchta. 
Ve skupině skončili na druhém místě, tím 
si zajistili hrát osmifinále proti Žďáru nad 
Sázavou. Výhra 2:0 je posunula do čtvrtfi-

nále proti svým spoluhráčům z Modřic C 
a po napínavém souboji vyhráli 2:0 (10:9 
a 10:9), i když oba sety prohrávali 9:7. 
Postoupili tak do semifinále, kde je čeka-
ly Modřice A, ti jim nedali šanci a prohrá-
li 2:0. V konečném souboji o třetí místo 
prohráli s modřickým B týmem 2:0. I tak 
je to pro kluky veliký úspěch, že dokáza-
li držet krok se staršími kluky, v případě 
Franty o pět let!  Čtvrté místo bylo maxi-
mum, co mohli v této kategorii uhrát, po-
tom už byla znát větší síla a vyspělost pat-
náctiletých kluků…

Bílá – modrá to jsou barvy naše, holub-
ští Rumíci vyhrávají zase…

za TJ Holubice, oddíl nohejbalu, 
Roman Dlabka 

Kola pro Afriku a charitní sbírka pro 
Diakonii Broumov

Prvním veřejným počinem v Ho-
lubicích po koronavirových omezeních 
byla charitní sbírka v sobotu 6. června. 
Členky kulturně-školské komise spolu 
s pomocníky sbírali v domě č. p. 98 vše, 
co už lidé doma nepotřebovali, ale co by 

ještě mohlo dobře posloužit někomu ji-
nému. Zájem byl opravdu velký, během 
osmi hodin se nám sešlo mnoho pytlů 
s oblečením, obuví, hračkami a potřeba-
mi pro děti, v krabicích jsme pro potřeb-
né shromáždili nádobí: talíře, hrnky, skle-
nice a pánve.

Charitu jsme tentokrát spojili s dal-
ší obecně prospěšnou akcí – s Koly pro 
Afriku. Nevadilo, zda občané přinesli sta-
rého favorita nebo zánovní nepoužívaný 
velocipéd, všech více než šedesát kol to-
tiž bude ve věznici Heřmanice oprave-
no a posláno dětem a dospělým na „čer-
ný kontinent,“ aby se jim snadněji jezdi-
lo do školy, do práce a všude, kam potře-
bují. Více o projektu najdete na www.ko-
laproafriku.cz. 

Všem dárcům DĚKUJEME!!!

za kulturně-školskou komisi Ilona Marinčová

OSTATNÍ AKCE A POZVÁNKY

Kola pro Afriku
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Cykloakce Ždánickým lesem 
a Politavím

Dobrovolný svazek obcí Ždánický les 
a Politaví vyhlašuje každoročně sportov-
ní akci za poznáním svého regionu, obcí 
a měst svazku. 

Akce probíhá vždy od jara a ukončena 
je dne 31. srpna předáním průkazek s uve-
dením jména a otištěním 27 razítek z jed-
notlivých obcí a měst svazku na obecním 
úřadě v místě startu.

Podmínky:
• Start je ve všech obcích Dobrovolného 

svazku obcí Ždánický les a Politaví.
• Každý, kdo se rozhodne navštívit všech 

27 obcí svazku, může si vyzvednout 
na obecním úřadě v jednotlivých ob-
cích DSO průkazku pro otisk razítek 
(je dostupné od 16. března 2020 na jed-
notlivých obecních úřadech, či infor-
mačních centrech měst).

• Razítka jednotlivých obcí do průkazky 
získáte nejčastěji na obecních úřadech 
(razítkovací přístroje), případně v pro-
dejnách, živnostech apod.

• Každý, kdo do 31. srpna příslušné-
ho roku předá průkazku s razítky ze 
všech obcí svazku, bude osobně pozván 
na společenskou akci pořádanou DSO 
Ždánický les a Politaví. Bude mu pře-
dán dáreček a bude zařazen do slosová-
ní o zajímavé ceny.

• Návštěvu obce je kromě razítka mož-
né prokázat také doložením fotografie 

s „časovým razítkem” (tj. datum a čas 
pořízení snímku přímo na fotografii). 
Na fotografii musí být zřetelně zachy-
cen účastník cykloakce a musí z ní být 
zřejmé, v jaké obci se nachází (např. 
u značky „Začátek obce” nebo u něja-
ké význačné stavby, podle které lze obec 
snadno identifikovat). 

• Upozorňujeme rodiče, že akce není 
pojištěna a děti do patnácti let mohou 
jet pouze v doprovodu rodičů nebo 
starších osob.

• Průkaz účastníka a soutěžní kartu si 
můžete stáhnout a vytisknout na strán-
kách www.politavi.cz

• Vytištěný průkaz účastníka si také mů-
žete vyzvednout na OÚ Holubice.

Srdečně vás jménem c elého DSO 
Ždánický les a Politaví zve Jan Kauf, před-
seda.

Pozvánka na zájezdy od holubických 
zahrádkářů

Zveme příznivce cestování na prázdni-
nový zájezd, který se bude konat v sobo-
tu 22. srpna. Prohlédneme si tajuplný hrad 
Svojanov a vyhlášené arboretum Borotín. 

Všem, kteří mají rádi odpočinek a relax 
v teplé minerální vodě patří další pozván-
ka do slovenských termálních lázní Veľký 
Meder. Navštívíme je v sobotu 19. září.

Pozvánky na obě akce budou včas vyvě-
šeny a vyhlášeny rozhlasem. Přihlášky při-
jímá Ilona Marinčová na tel.: 737 547 594, 
můžete také napsat na adresu: Marincova.
Ilona@seznam.cz.

Ilona Marinčová, 
předsedkyně ZO ČZS Holubice
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Přehled chystaných akcí: 

červenec – srpen Zápasy ve volejbalu a v nohejbalu na hřišti (TJ Holubice) 
červenec – srpen  Grilování před hostincem U Kapličky (pan Daniel Gerda)
červenec Noční turnaj v minifotbálku (TJ Holubice) 
srpen Tradiční nohejbalový turnaj (TJ Holubice)
10. - 14. srpna Přívesnický tábor 1. turnus (kulturně – školská komise)  
17. - 21. srpna Přívesnický tábor 2. turnus (kulturně – školská komise)   
22. srpna Zájezd na hrad Svojanov a do arboreta Borotín (zahrádkáři)
29. srpna Tradiční volejbalový turnaj (TJ Holubice)
30. srpna Dětský den (kulturně – školská komise)  
1. září Slavnostní zahájení nového školního roku (MŠ a ZŠ Holubice) 
12. září Farní den (holubičtí farníci)
září Sběr železného šrotu po obci (TJ Holubice)
19. září Zájezd do Veľkého Mederu (zahrádkáři)
26. září 1. kolo českého poháru volejbalu mužů (TJ Holubice) 
25. – 27. září Svatováclavské hody (stárci, OÚ, kulturně – školská komise) 

Pozvánka na besedu s krajinářkou

V září připravujeme besedu s krajinářkou paní Zímovou, občané se jí budou moci na 
cokoliv zeptat a pobavit se s ní o zeleni v Holubicích.

Petra Šujanová, předsedkyně komise pro zeleň a životní prostředí

Z obecní knihovny

Knihovna Holubice bude během prázdnin otevřena v obvyklém čase, 
tzn. každou středu od 15. do 19. hodin. 

knihovnice Vlaďka Franková a Miroslava Burdová 

  
Redakční uzávěrka pro příspěvky příštího čísla Holubického zpravodaje bude ve čtvrtek 24. září 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 jazyko-

vou 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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KOLA PRO AFRIKU

MISTROVSTVÍ ČR STARŠÍCH ŽÁKŮ V NOHEJBALU



HOLUBICKÝ zpravodaj
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Počet vý  sků 600 ks, vydáno dne 7. 7. 2020. Zdarma pro občany obce Holubice.    
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územního plánu ve formě tzv. opatření obecné povahy podle 
správního řádu. 

Jak to dopadá, když se neozvete?
Vzhledem k tomu, že se může způsob využi   ploch v územním 
plánu změnit, měli by právo na námitky využívat především 
vlastníci pozemků sousedících s možnou budoucí výstavbou, 
o které nemohli mít v době, kdy svoji nemovitost kupovali, ani 
poně  . Je potřeba se zajímat o to, co vše může v budoucnu 
kvalitu bydlení ovlivnit, resp. co je možné v okolí nabývané 
nemovitos   postavit. Hluk nebo prach se nemusí šířit jen ze 
sousedního pozemku, ale i z velké vzdálenos  .

Jde o vyvážení zájmů vlastníků dotčených pozemků s ohledem 
na veřejný zájem na harmonickém využi   území. Volba konkrétní 
podoby využi   určitého území bude výsledkem procedury 
v podobě schvalování územního plánu, v níž je vůle zastupitelů, 
která o něm rozhoduje omezena, a to nikoli nevýznamně, 
požadavkem nevybočení z určitých věcných (urbanis  ckých, 
ekologických, ekonomických a dalších) man  nelů daných 
zákonnými pravidly. Uvnitř těchto man  nelů však zůstává vcelku 
široký prostor pro autonomní rozhodování.

Důležité jsou informace o veřejně prospěšných stavbách, 
o veřejně prospěšných opatřeních, o hranici zastavěného 
území a vymezení zastavitelných ploch či o limitech využi   
území (ochranná pásma) apod.

V neposlední řadě je třeba uvést, že územní plán je závazný pro 
pořízení a vydání regulačního plánu i pro vydávání územních 
rozhodnu  . To znamená, že vydat územní rozhodnu   v rozporu 
s územním plánem nelze.

Jak rozumět územnímu plánu a proč by se měli 
občané zapojit?

Holubice v současné době připravují nový územní plán. Ten 
stávající je platný od roku 2003. Přes řadu změn v průběhu 
let nesplňuje představy o dalším rozvoji obce a také 
aktuální legisla  vní požadavky. V loňském roce byli občané 
a majitelé nemovitos   v Holubicích vyzváni, aby na obecní 
úřad zaslali písemně své připomínky a návrhy k novému 
územnímu plánu.

Takže jsme teprve na začátku. 
Nový územní plán musíme mít hotový v roce 2022.

Co to je územní plán?
Územní plán je SPOLEČNÁ dohoda o budoucí podobě obce. Je 
to plán s popisem, jak bude uspořádáno území obce například 
z hlediska rozmístění rodinných domů, bytové výstavby, 
průmyslových areálů a komunikací nebo ploch určených pro 
zeleň a odpočinek, pro sport a podobně. Jednoduše řečeno, řeší 
budoucí podobu veškerých ploch na území obce, kterou musí 
respektovat všichni zúčastnění včetně samotné obce. Význam 
územního plánu (dále jen ÚP) si lze představit na příkladu: 

Územní plán
Obce Holubice

Informační průvodce



orgán územního plánování v tomto případě MěÚ Slavkov u Brna 
jako pořizovatel, bude na něm přítomen projektant, který zajis   
výklad a vysvětlí základní pojmy a souvislos  .

Jak se mohou zapojit obyvatelé Holubic?
Zapojení veřejnos   je pro územní plánování velmi důležité. 
Jakmile bude návrh územního plánu zpracován, tak společně 
s oznámením konání veřejného projednání budou moci 
občané písemně posílat MěÚ Slavkov u Brna své připomínky 
a dotčené osoby námitky. Do tvorby, schvalování a úprav ÚP 
vstupuje mnoho aktérů, kteří mají často odlišné i pro  chůdné 
zájmy a cíle. Mezi nimi například samospráva, státní správa, 
zpracovatel, soukromý sektor, ak  vní veřejnost a také správci 
sí   (vodárny apod.).

Co je to připomínka?

Připomínku může podat každý, uplatňovat se mohou 30 dní 
před veřejným projednáním a nejpozději do sedmi dnů ode dne 
konání veřejného projednání.

Co je to námitka?

Právně silnější jsou námitky, které mohou podat pouze dotčení 
vlastníci, případně zmocněný zástupce veřejnos   a oprávněný 
investor. Námitky musí obsahovat odůvodnění a současně 
údaje podle katastru nemovitos   dokládající dotčená práva 
a vymezení území. Námitky lze podat 30 dní před veřejným 
projednáním a nejpozději do sedmi dnů po veřejném 
projednání. Na námitky ani připomínky uplatněné v procesu 
pořizování ÚP se adresně neodpovídá, budou v textové čás   
odůvodnění, jejich vyhodnocení je až součás   vydaného 

pokud zastupitelstvo vloží do ÚP bytové domy nebo nákupní 
centrum, je toto určení plochy do budoucna závazné a nikdo 
by neměl být překvapen, když na ploše v budoucnos   bytové 
domy či nákupní centrum skutečně vyrostou. Zastupitelstvo 
však může na základě projednání ÚP vyhodno  t plochy naopak 
i jako zbytné a rozhodnout o jejich jiném budoucím využi  .

Současný ÚP obce Holubice je platný od roku 2003, za tu dobu 
byl zastupitelstvem změněn sedmkrát, naposledy v loňském 
roce. Na 3. Zastupitelstvu obce Holubice dne 14. května 2020 
jsme schválili pořízení Změny č. 8 územního plánu obce Holubice 
zkráceným postupem na změnu funkčního využi   pozemku p. č. 
1906 na občanskou vybavenost Oš – školské zařízení a vyhlásili 
výběrové řízení na zpracovatele pořízení Změny č. 8.

Jak probíhá příprava územního plánu?
Přípravě návrhu předchází vždy zpracování zadání, v němž 
je třeba stanovit hlavní cíle a požadavky. K návrhu zadání 
se vyjadřují dotčené orgány, sousední obce, krajský úřad 
a veřejnost. Zadání ÚP následně schvaluje zastupitelstvo. 
Teprve na základě schváleného zadání se zpracovává samotný 
návrh nového ÚP. 

Úřad, který nový územní plán pořizuje, po každém projednání 
vždy vyhodno   zaslaná stanoviska a připomínky. Upravený 
návrh poté posuzuje příslušný krajský úřad, jako nadřízený orgán 
územního plánování a také jako orgán posuzování vlivů na životní 
prostředí. O upraveném a krajským úřadem posouzeném 
návrhu ÚP se koná veřejné projednání - datum a místo konání 
se oznamuje veřejnou vyhláškou. Veřejné projednání povede 


