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VÝSTAVBA ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

INDIÁNSKÝ DĚTSKÝ DEN



Vážení spoluobčané,
ze školního roku už měsíc utekl a opě-

tovně se všichni musíme vyrovnat s ne 
úplně jasnými opatřeními, vyvolanými ná-
růstem případů nákazy Covid-19. Věřím, 
že se dokážeme nastalé situaci přizpůso-
bit a přijatá opatření budeme respektovat 
a dodržovat. O Covidu už stačí. Co je no-
vého v obci?

Z důvodu deštivého počasí a již zmi-
ňované nákazy Covid došlo ke zpoždě-
ní a nové oddělení mateřské školy v by-
tovém domě jsme nemohli otevřít na za-
čátku školního roku, jak bylo napláno-
váno. V těchto dnech se finišuje a pracu-
je na plné obrátky, společnost Mirror do-
končuje venkovní úpravy prostoru školky. 
Vnitřní prostory jsou již stavebně dokon-
čeny a probíhá montáž nábytku, vybave-
ní výdejny obědů a svačinek pro děti a také 
nezbytný úklid. K otevření školky je po-
třeba ještě zajistit řadu rozhodnutí a stano-

visek. Úřady jsou se situací obeznámeny 
a po splnění požadovaných podmínek jsou 
připraveny provoz nového oddělení škol-
ky povolit. Podle aktuálních informací vě-
řím, že co nejdříve otevřeme. 

S nárůstem počtu obyvatel v obci se 
zvyšuje i potřeba dalších kontejnerů na tří-
děný odpad. V poslední době jsme zajistili 
nové kontejnery na plechovky a zvýšili po-
čet odpadních nádob na papír a sklo. Těší 
mě, a za to tímto děkuji, že řada obětavých 
občanů pečuje o místa, kde jsou kontej-
nery umístěny a uklízí po těch méně po-
řádných. Přitom stačí, aby krabici od zbo-
ží neházeli lidé do kontejneru vcelku, ale 
složili ji a zmenšili tak objem, který zabe-
re méně místa. Co mě ovšem netěší je ne-
ustálé vyhazování odpadů, které do třídě-
ného určitě nepatří. Naši pracovníci tý-
den, co týden z kontejnerů vybírají staveb-
ní suť, vyjetý motorový olej, špinavé had-
ry, elektroodpad a podobně. Tyto nešvary 

H O LU B I C K Ý  Z P R AV O D A J  3 / 2 0 2 0  1

SLOVO STAROSTY

Příprava nové třídy MŠ



se samozřejmě nedají odhalit všechny, to 
má za následek vyšší náklady na likvidaci 
odpadů. Je snadné to změnit. Ve Slavko-
vě a v Rousínově máme k dispozici sběrné 
dvory, kde můžeme většinu odpadů ulo-
žit zdarma. Vlastně to zadarmo není, obec 
každý měsíc platí faktury za odpady ode-
vzdané občany Holubic. Náklady rádi hra-
díme, ukazuje to, že alespoň někomu zále-
ží na prostředí v obci. Prosím využívejme 
více služeb sběrných dvorů. 

Kvalita našich komunikací je po vy-
budování splaškové kanalizace na dob-
ré úrovni, přesto jsou nutné drobné opra-
vy. Momentálně probíhají lokální opravy 
prasklin a propadlých kanálů. 

Rekonstrukce vstupní haly a vchodu 
budovy obecního úřadu je už téměř hoto-
va. Staré dveře jsme vyměnili za automa-
ticky otevírané, to umožní všem pohodl-
nější vstup do budovy, ať už s náručí balí-
ků na poštu, maminkám s kočárkem nebo 
špatně chodícím k lékaři. Dále jsme polo-
žili novou dlažbu, instalovali nové stropní 
podhledy s osvětlením, udělali nové vnitř-
ní omítky a vymalovali. Nově je také in-
stalovaný elektronický informační panel 
s dotykovým displejem. Nahradí úřední 
vývěsku s papírovými podklady a poskytne 
občanům další užitečné informace. 

Závěrem přeji všem krásný podzim, 
hlavně hodně zdraví a pohody.

Petr Hanák, starosta
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Z 5. zasedání Zastupitelstva Obce 
Holubice, konaného dne 27. srpna 2020

Zastupitelstvo schvaluje:
• Zadavatele výběrového řízení na projek-

ty pro novou ZŠ společnost AP INVE-
STING, s. r. o., za cenu 59 290,- Kč vč. 
DPH.

• Změnu pořadí priorit pro realizaci spo-
lečných zařízení komplexních pozem-
kových úprav (KPÚ):

• Priorita č. 1: Nádrž N1 v trati „Ryb-
ník“ včetně hlavní polní cesty HC2 

• Priorita č. 2: Hlavní polní cesta HC5 
včetně průlehů PR2a, PR2b a PR2c pro 

zajištění odvodu přívalových vod z ob-
lastí nad Curdíkem.

• Priorita č. 3:  Rekonstrukce hlavní pol-
ní cesty HC4-R od Kruhu po Blažovice 
a zaslání žádosti na Krajský pozemkový 
úřad o zadání projektové dokumentace 
a realizaci priorit plánu společných zaří-
zení v KPÚ.

• Zajistit výběrové řízení na projektové 
práce na hlavní polní cestu HC5 včetně 
průlehů PR2a, PR2b, PR2c pro zajiště-
ní odvodu přívalových vod z oblasti nad 
Curdíkem .

• Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SPP/035/2019 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Netříděný odpad v kontejneru na plasty



o zajištění provozu a pachtu vodohos-
podářského zařízení. Stanovuje se zde 
cena nájemného ve výši 41 364,- Kč roč-
ně za části vodovodního řadu, které ne-
jsou převedeny do společnosti VaK Vyš-
kov.

• Kupní smlouvu mezi Obcí Holubi-
ce a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 
na prodej obecního pozemku p. č. 1386 
za cenu 8 890,- Kč. Jedná se o nápravu 
pozůstatku, kdy se v 80. letech budovala 
silnice do Slavkova a nájezd na dálnici.

• Vyvěšení záměru pronájmu části po-
zemku p. č. 193/1.

• Smlouvu č. 1030036472/002 o smlou-
vě budoucí o zřízení věcného břemene 
mezi Obcí Holubice a E.ON Distribu-
ce, a. s. pro kabel NN na pozemku obce 
p. č. 1461.

• Smlouvu o zřízení věcného břemene 
mezi Obcí Holubice a E.ON Distri-
buce, a. s. pro kabel NN na pozemcích 
obce p. č. 801/11, 811/10, 1474, 1475 
a 1476 za jednorázovou náhradu 6 500,- 
Kč bez DPH. 

• Stanovisko pořizovatele Změny č. 8 
územního plánu obce a návrh na poří-
zení Změny č. 8 územního plánu obce 
vypracovaný Urbanistickým střediskem 
Brno, s.r.o. 

• Změnu úpravy vstupu do OÚ a zámě-
nu lité podlahy od spol. Attemit za kla-
sickou dlažbu.

• Opravu rozvodů a regulace vytápě-
ní v budově obecního úřadu od firmy 
Marcel Pazderský za cenu 138 315,- Kč 
včetně DPH. 

• Nákup pozemků par. č. 1494, 1495, 
1508, 1509 a 2098 o celkové výmě-
ře 12 491 m2 za cenu 474 658,- Kč + 
2 000,- Kč za vklad do katastru nemovi-

tostí. Zplnomocňuje starostu k podpisu 
kupní smlouvy a podání návrhu na vklad 
do katastru nemovitostí při splnění uve-
dených podmínek. Jedná se o pozemky 
v Curdíku, na jednom pozemku je vo-
dárna, ze které využívá vodu družstvo 
Rakovec, které bude mít možnost nadá-
le vodu odebírat a bude na sebe brát veš-
keré případné náklady na opravy a údrž-
bu celého vodovodu. Tyto pozemky by 
byly využity na ozelenění obce.

• Rozpočtové opatření č. 4/2020. Příjmy 
se navyšují o částku 4 351 000,- Kč, vý-
daje se navyšují o částku 1 200 100,- Kč. 

• Výjimku z počtu žáků ve třídě z 24 na 28 
v MŠ Holubice na školní rok 2020/2021. 
Celkový počet dětí v MŠ Holubice 
ve školním roce 2020/2021 bude 56. 

Různé:
• Pan starosta podal informace o průběhu 

rozšíření ČOV. Stavba je ve fázi betono-
vání nádrží, mělo by probíhat do kon-
ce října. Souběžně probíhají přípravné 
práce na propojení stávajícího zařízení. 
Celá výstavba by měla být dokončena 
do konce května 2021. 

• Výstavba mateřské školy v Kruhu – 
předběžný termín částečné kolauda-
ce nemovitosti je naplánovaný na 22. 9. 
2020. Kolaudační rozhodnutí musí být 
předloženo na krajský úřad, bude povo-
leno navýšení kapacity a také dají povo-
lení k provozování MŠ. 

• Vzhledem k opatření vlády kvůli ko-
ronaviru a nošení roušek nad 100 osob 
ve vnitřních prostorách se vedení obce 
a stárci Václavských hodů dohodli, že 
sobotní zábava se konat nebude, pro-
běhne jen nedělní průvod stárků obcí 
a následně tanec u máje a venkovní po-
sezení do 22 hodin. 
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• Paní Effenbergerová se zeptala, kde si 
budou děti v nové třídě MŠ v Kruhu 
venku hrát. Pan starosta odpověděl, že 
letos v provozu zahrada u nové třídy ne-
bude, ale paní učitelky mohou formou 
vycházky jít s dětmi na hřiště stávající 
MŠ. Paní Chromá informovala, že pro-
běhne jednání se společenstvím vlastní-
ků BD1, BD2 a BD3, aby si děti ze škol-
ky mohly chodit hrát na jejich dětské 
hřiště.

• Vedení obce dostalo podnět ke zlepšení 
dopravní situace v obci. Dne 30. červ-
na 2020 došlo k dopravní nehodě v Cur-
díku na křižovatce u odbočky na Slav-
kov. Manželé Hradeční předložili ná-
vrh na zlepšení dopravní situace. Pan 
starosta jejich návrh a protokoly o ne-
hodě poslal na Policii ČR. Ve vyjádření 
Policie mimo jiné zaznělo, že dle zasla-
ných fotografií porost v blízkosti křižo-
vatky, o jehož odstranění se jednalo, ne-
tvoří překážku v rozhledu, který by byl 
v nesouladu s normou. Pan starosta řekl, 
že bude přemístěna informační cedule 
před křižovatkou, s umístěním doprav-
ního zrcadla policie nesouhlasí. 

• Pan Hovězák měl připomínku, zda se 
nedá zaměřit na zvýšený provoz v Cur-
díku. Pan starosta odpověděl, že v mi-
nulosti byl instalován radar a ideální by 
bylo vybudovat zpomalovací ostrůvky. 
Komunikace, která vede přes obec, není 
v jejím vlastnictví, je ve vlastnictví JmK. 
Při výstavbě šestnácti rodinných domů 
v Curdíku u mlýna je také plánováno 
vybudování chodníku. Pan Krupička 
znovu upozornil na nebezpečí v prosto-
ru před hostincem a zeptal se, zda by ne-
bylo vhodné postavit na tomto prostran-
ství plůtek, aby hrající si děti nemohly 

vběhnout do silnice. Pan Fajmon opě-
tovně upozornil na nebezpečnou situaci 
křižovatky v Kruhu u zrcadla a zeptal se, 
zda se počítá s nějakou úpravou.

• Paní Šujanová poděkovala všem, kteří se 
jakýmkoliv způsobem podíleli na pořá-
dání přívesnického tábora. 

• Pan Marcoň se zeptal na workoutové 
hřiště. V roce 2016 se na zasedání za-
stupitelstva schvaloval prodej pozem-
ku na výstavbu domu pro seniory a byla 
vznesena podmínka zhotovení hřiště ze 
strany firmy Mirror, pan Šmerda tehdy 
řekl, že hřiště postaví. Na minulém za-
sedání zastupitelstva byla schválena část-
ka 5 000 000,- Kč z rozpočtu obce na vy-
budování tohoto hřiště. Dle jeho názo-
ru by hřiště měla financovat firma Mir-
ror. Paní Šujanová vysvětlila, že s firmou 
Mirror bylo domluveno zbudování te-
rénní úpravy. Pan Marcoň odpověděl, 
že v zápisu ze zasedání je uvedeno, že 
se obě strany dohodly, že v oblasti mezi 
plánovanými domky a tělesem železni-
ce bude prostor pro vybudování chod-
níku a zařízení pro volnočasové aktivity 
s finanční spoluúčastí firmy Mirror. Pan 
Marcoň by chtěl vědět jakou spoluúčast 
má firma Mirror a jakou obec. Pan sta-
rosta odpověděl, že panu Marcoňovi vy-
hledá podklady. Pan starosta také vysvět-
lil, že pro workoutové hřiště bude vy-
budovaná plocha 8,5x8,5 m osazená ob-
rubníky, terén na hřišti bude financovat 
Mirror a dodávku prvků bude financo-
vat obec. Částka 5 000 000,- Kč je za celý 
areál: vybudování soc. zařízení, altánu, 
veřejného osvětlení, venkovního pro-
středí a parkoviště. 

• Pan Marcoň vytkl zastupitelům, že obec 
málo využívá možnost žádat o dotace. 
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• V holubickém kopci byl vlastníkem ko-
munikace JmK nanesen červený asfalt, 
na kterém je brzdění účinnější a sni-
žuje se tak možnost smyku. Řidičům 
může pomoct v zimních měsících sná-
ze zvládnout kritické momenty. 

• V místech nálezu keltského pohřebiš-
tě mezi kostelem a bytovými domy je 
umístěna nová informační tabule, koš 
a lavička.

• Nevyhovující vstupní dveře do obec-
ního úřadu byly nahrazeny dvěma au-
tomatickými posuvnými dveřmi. Jako 
součást dveří, z pohledu na budo-
vu, byla vpravo umístěna elektronická 
úřední deska, vlevo je k dispozici vitrí-
na na papírové informace. Vyměněny 
byly také troje vnitřní dveře ve vestibu-
lu obecního úřadu, nové dveře na poš-
tu, na úřad a do ordinace nyní splňují 
všechny bezpečnostní požadavky. 

• Obnovou prošla i podlaha, stěny a strop.
• Finišují poslední dokončovací práce 

na nové třídě mateřské školy v bytovém 
domě č. 12 a jeho okolí. 

• Pracuje se i v Curdíku v budoucí odpo-

činkové zóně. Dokončuje se parkoviště, 
postavený je už zahradní altán a toalety. 

• Pokračuje stavba rozšíření čistírny od-
padních vod. 

• Obec zrenovovala lavičky u obecního 
úřadu a před hostincem U Kapličky.

• V obci byla na mnoha místech oprave-
na vozovka.

• Sběrná nádoba na elektroodpad byla tr-
vale přesunuta z vestibulu obecního 
úřadu na dvůr obecního úřadu. Pokud 
bude brána zavřená, nechejte prosím 
elektroodpad před ní, zaměstnanci ho 
při nejbližší příležitosti uklidí.

První říjnový pátek a sobotu proběh-
ly volby do jedné třetiny Senátu. Senátní 
volby se konají každé dva roky pro třeti-
nu volebních okrsků, senátoři jsou voleni 
na šestileté volební období, volí se ve dvou 
kolech.

Současně jsme volili i zastupite-
le do krajského zastupitelstva, u nás při-
šlo 43,30 % voličů. V Holubicích zvítězili 
v krajských volbách kandidáti za KDU – 
ČSL (25,18 %), druzí byli kandidáti ANO 

2011 (15,76 %), třetí koalice ODS, Svo-
bodných a SOM (13,88 %) a čtvrtá Čes-
ká pirátská strana (12,94 %). Díky volební-
mu úspěchu v celém Jihomoravském kra-
ji a dvanácti tisícům preferenčních hlasů 
se novým hejtmanem pravděpodobně sta-
ne Jan Grolich (KDU – ČSL), dosavadní 
starosta z blízkých Velatic.

Při volbě senátora postoupili do dru-
hého kola, které se konalo 9. a 10. října, 
Ing. arch. Jaroslav Klaška za KDU ČSL + 

CO JE V OBCI NOVÉHO

POHLED NA KRAJSKÉ A SENÁTNÍ VOLBY V HOLUBICÍCH
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ODS + TOP 09 (33,2 %) a MUDr. Ka-
rel Zitterbart, Ph.D. za STAN + BEZPP 
(28,3 %). Jaroslav Klaška v Holubicích zís-
kal 94 hlasů, dvakrát více než Karel Zit-
tebart. MUDr. Karel Zitterbart, Ph.D. se 
nakonec stal novým senátorem za Vyš-
kovsko, velmi těsným rozdílem 27 hlasů. 
Nutno dodat, že k druhému kolu voleb 

do Senátu se v naší obci dostavilo pouze 
137 oprávněných voličů. Rok 2020 je ro-
kem, kdy skončilo volební období sená-
tora Ing. Ivo Bárka, který byl od listopadu 
2002 senátorem za obvod č. 57 – Vyškov, 
nepostoupil do druhého kola. 

Ilona Marinčová, 
místostarostka

Jak na kompostování?

Podzim přináší mnoho přírodního ma-
teriálu, který je třeba zpracovat. Stromy 
opadávají, je třeba pročísnout keře a zlik-
vidovat další rostlinný odpad. Pokud máte 
zahrádku, pak je kompostování jasná vol-
ba, můžete pohodlně zužitkovat zbytky ze 
zahradního úklidu i z kuchyně.

Co patří do kompostu?
Tráva, listí, zbytky rostlin, malé větve, 

kůra, biologický odpad z kuchyně, zemi-
na z květináčů, seno, sláma, piliny, popel 
ze spáleného dřeva atd. 

Kompostování vytváří v materiálu vy-
soké teploty a ty ničí choroboplodné zá-
rodky a semena plevelů. Dobře založe-
ný kompost znamená, že v něm proběh-
ne přeměna organických látek v humus 
– cennou přísadu pro vaše záhonky. 

Při ukládání bioodpadu je třeba do-
držet pár pravidel, aby mělo komposto-

vání smysl a výsledkem bylo kvalitní 
hnojivo:
• kompost by neměl být na přímém slun-

ci, dešti a větru
• měl by k němu být dobrý přístup
• kompost musí dýchat, jinak má tenden-

ci zahnívat - musí se průběžně přeha-
zovat, aby se materiál rovnoměrně pro-
vzdušnil a promíchal

• kompost lze použít zhruba po roce.
Otestovat humus a kompostovou ze-

minu můžeme pomocí řeřichového tes-
tu: řeřichu necháme v zemině z kompos-
tu vyklíčit, když je zelená, tak je vše v po-
řádku, pokud uhnije nebo není zelená, ne-
cháme kompost ještě chvíli uležet. Kom-
postem se hnojí jak na jaře, tak na podzim, 
ale nefunguje jako substrát. To znamená, 
že kompostovou zeminu nemůžeme pou-
žít do květináčů samostatně, ale musíme ji 
smíchat, aby v květináči tvořila asi 1/4 jeho 
obsahu. 

Ilona Marinčová, místostarostka

Když mně o prázdninách Franta říkal, 
že ho brzy čeká mistrovství, slíbila jsem 
mu, že pokud opět uspěje, tak spolu udě-
láme rozhovor. Mistrem České republi-
ky v nohejbalu dvojic, spolu se svým bra-

trem Romanem a spoluhráči z Městského 
nohejbalového klubu Modřice, se stal loni 
poprvé ve svých deseti letech a letos kon-
cem srpna slavil další obrovský úspěch. 
Nohejbalový talent, žák páté třídy ho-
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lubické základní školy František Dlab-
ka sbírá tituly „jako na běžícím pásu.” 
Ke sportu ho už v útlém dětství přivedl 
jeho tatínek Roman, sám dlouholetý vý-
borný nohejbalista, dnes hrající trenér.

Loni v létě, když holubičtí nohejbalis-
té slavili čtyřicáté výročí od svého založe-
ní, se mi moc líbilo, když Fanda se svým 
spoluhráčem Tomášem Jahodou nastou-
pili proti ostřílenému fotbalovému inter-
nacionálovi Petru Švancarovi, který vůbec 
netušil, jaká jsou extratřída. Myslel si, že si 
trochu zakope s „malýma klukama,“ kteří 
budou šťastní ze souboje s mediální hvěz-
dou a zatím měl sám co dělat, aby si za-
choval alespoň kousek sportovní cti. Švan-
caru i s jeho parťákem chlapci přejeli o ně-
kolik tříd. Díky tomu, že Franta několik 
let pravidelně hraje na turnajích s dospělý-
mi muži proti dospělým mužům, je na po-
dobné situace už zvyklý.

Doma má plný pokoj trofejí, on sám 
i celá jeho rodina nohejbalem žijí…

Předně Fando přijmi prosím gratula-
ci ke zlatému hattricku a ke všem Tvým 
dosavadním úspěchům: v červnu jsi 
získal titul vicemistra v singlu, posled-
ní srpnový víkend jsi podruhé obhájil 
titul mistra ČR v nohejbalu dvojic, ten-
tokrát jsi k tomu přidal i další mistrov-
ský titul v nohejbalu trojic. Jak probí-
hal celý turnaj, kde jste byli horkými fa-
vority a ve kterém jste si i podle ostat-
ních trenérů obě výhry jednoznačně za-
sloužili, protože vaše pestrá a technic-
ká hra čněla nad ostatními týmy?

F. D.: Ve skupině jsme s Tomášem Ja-
hodou hráli proti Českému Brodu C, pak 
proti Peklu nad Zdobnicí A, a nakonec 
jsme nastoupili proti Horním Počernicím. 
Na soupeře jsme si věřili a všechny zápa-
sy vyhráli. Tím jsme postoupili do osmifi-
nále prot i Žďáru nad Sázavou, kde jsme se 
statečně drželi a porazili je 2:0. V semifinále 
jsme nastoupili proti spolufavoritům z Kar-
lových Varů A, zápas byl pro nás úspěšný 
s výhrou 2:0. Do finále jsme vstoupili tak, 
jak jsme hráli celý den - plnili jsme trené-
rovy taktické pokyny, hráli prakticky bez 
chyb a skvělou mezihrou jsme stále útočili 
od sítě. Tady už na nás čekal další z favoritů 
Český Brod A. Zápas začal výborně, v prv-
ním setu výhra 10:4, ve druhém setu už se 
tolik nedařilo, prohráli jsme ho 7:10. Tře-
tí set byl vyrovnaný, došel až do stavu 9:9 
a o mistrovi rozhodoval jeden jediný míč, 
už nebyl prostor na chyby. Každý další bod 
už byl „mistrovský“ a každá chyba pak „stří-
brná.“ Nakonec rozhodla maličkost a štěs-
tí - Český Brod podával a my jsme byli 
na útoku, soupeř poslal svůj poslední míč 
jen do pásky a na naší straně mohla koneč-
ně vypuknout obrovská radost z titulu. 
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Ve „trojkách“ proti nám ve finále stáli 
kluci ze Žďáru nad Sázavou. Věděli jsme, 
že největší nebezpečí nám hrozí z útoku 
vysokého a silového Matěje Sobotky, mu-
seli jsme ho „dostat ze hry.“ V prvním setu 
nám to vycházelo a celkem bez problémů 
jsme vyhráli 10:7. V druhém setu se nám 
do mezihry i na útok vloudilo pár chybi-
ček a protivník ho dokázal vyhrát 6:10. 
Takže opět finálová koncovka ve třetím 
zkráceném setu. Dali jsme to toho všech-
no a po výborném takticky odehraném vý-
konu jsme vyhráli 10:7. Jsem moc rád, že 
jsme to dokázali a podruhé na tomto mis-
trovství zvítězili.

Jak to máš s tréninky? Stíháš vše 
skloubit s přípravou do školy? 

F. D.: Učím se a píšu úkoly hned 
po škole před tréninkem, večer už bych 
na to neměl náladu ani sílu. Tréninků 
mám hodně, v pondělí a v pátek mě mam-
ka vozí na tréninky do Modřic, v pondě-
lí večer, ve středu, v sobotu a v neděli tré-
nuju s holubickými muži. Chtěl bych po-
děkovat rodičům a bráchovi, že mě pod-
porují, děkuji všem strejdům a tetě Romči 

za to, že se mnou trénují a berou mě mezi 
sebe i při turnajích. Nohejbal se učím 
od nich i od svých spoluhráčů z Modřic. 

Pokud nahlédneme mimo svět spor-
tu, jaké jsou Tvé další koníčky?

F. D.: Nejvíc mám rád nohejbal, v tě-
locviku mě baví fotbal s naším novým pa-
nem učitelem. Na internetu sleduju par-
kour a zkouším ho u nás na zahradě. V létě 
rád plavu, jezdím na kole a chodím s klu-
kama ven.

Otázka na závěr, co je tvůj životní 
sen? 

F. D.: Chtěl bych jet do Barcelony 
na fotbalový zápas, vidět Lionela Messiho 
a vyfotit se s ním. V nohejbalu bych chtěl 
vyhrát mistrovství světa. Díky letošním 
úspěchům mě nominovali do české repre-
zentace, která bude mít v listopadu sou-
středění nejlepších mladších žáků v Nym-
burku.

Děkuji Ti Fando za rozhovor a přeji Ti 
spoustu dalších skvělých umístění a titulů 
v nohejbalu. 

Ilona Marinčová, kronikářka

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

rok 1916, první díl

Nucená podpora války obcí pokračo-
vala i v tomto roce. Obec darovala škole 
50 korun na vlnu, ze které žákyně upletly 
pro sklady Červeného kříže jedenáct párů 
punčoch, paní správcová darovala jeden 
pár. Kvůli pletení byl navýšen počet ho-
din ručních prací ze sedmi na devět ho-
din týdně. 

Koncem ledna, v únoru, v březnu 
a v dalších měsících proběhly ve škole, 
i v obci, další peněžní sbírky pro Červe-
ný kříž a vídeňský vdovský a sirotčí spolek.  
Na IV. válečnou půjčku upsali žáci podíly 
za celkem 1 700 korun, ihned splatili 995 
korun. Další sbírkou byl takzvaný „kapes-
níčkový den,“ kdy se v červenci po dědině 
sbíraly kousky látek, i pletených a háčko-
vaných. Celoroční sbírky mezi žáky vy-
nesly 55 korun a 2 haléře. Všechny látky, 
a hlavně obuv, velmi podražily a byl jich 

STŘÍPKY Z HISTORIE HOLUBIC
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nedostatek. Potraviny, mouka, cukr a jiné 
se nesměli prodávat.

V celém království byl zaveden přídě-
lový systém, na lístky bylo vše: mouka (1 
a čtvrt kilogramu na osobu týdně!), cukr, 
mýdlo, marmeláda. Všechno bylo drahé 
a nekvalitní s mnoha škodlivými příměse-
mi. Fungoval i výměnný obchod, kdo ne-
chtěl zemřít hlady, měnil tajně oblečení 
a předměty denní potřeby za jídlo. Nejhůř 
na tom byly rodiny s mnoha dětmi a s ot-
cem na frontě…

V létě bylo postaveno kousek silnice 
za dvorem a panskými mlaty, v délce asi 
300 metrů. Dne 21. listopadu zemřel císař 
František Josef I., od něhož všichni očeká-
vali brzké ukončení války, které bylo zatím 
v nedohlednu. Byl nařízen státní smutek 
s povinným vyvěšením praporů na ško-
lách a státních budovách. Do Holubic při-
šel vyšetřovat četník z Pozořic, proč nevi-
sí na škole prapor. „Naštěstí nebylo udání za-
sláno do Brna, protože velitel pozořických četní-
ků byl slušný Čech.“  

Ilona Marinčová, kronikářka

V Holubicích „U cihelen“ bádali 
archeologové

Jistě už všichni víte, že Holubice jsou 
na archeologické nálezy několika kultur 
velmi bohaté. V místě výstavby rodinných 
domů v Curdíku byly letos v červenci od-
haleny přes dvě desítky hrobů pravěkých 
bojovníků z pozdní doby bronzové (2300 
až 800 let př. n. l.) - lidí kultury se zvon-
covitými poháry. Na tomto místě poprvé 
proběhl výzkum v první třetině minulého 
století při stavbě nedaleké cihelny, proto 
archeologové očekávali nález i tentokrát.

Na pohřebišti vědci našli i typickou ke-
ramiku v podobě výrazně zdobených po-
hárů a mís. Senzací jsou i drobné kovo-
vé předměty a nezbytná součást výbavy 
tehdejších lukostřelců – nátepní destič-
ky. Na stejném místě objevili i pozůstatky 
pozdějšího osídlení z mladší doby bronzo-
vé a také pozůstatky slovanské chaty z ob-
dobí Velké Moravy, tedy asi z 10. století na-
šeho letopočtu.

Kromě kostrových hrobů vědci pro-
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zkoumali i dva mimořádně rozsáhlé hliní-
ky (jámy), z nichž lidé mladší doby bron-
zové těžili hlínu. Je zajímavé, že zároveň 
respektovali místo odpočinku svých před-
ků. Když narazili na hrob, nechali jej tak, 
jak byl a hlínu kopali okolo něj. I když na-
příklad těžbou hrob porušili, zbytek hrobu 
nechali netknutý, uvědomovali si, že jde 
o pohřebiště. 

Při výzkumu našli archeologové také 
odpadní jámu přibližně z druhého století 
našeho letopočtu a v ní keramiku doveze-
nou z římské říše. Nálezy odborníci ošetří 
ve specializovaných laboratořích, u koster-
ních pozůstatků antropolog určí přibližný 
věk pohřbených, jejich pohlaví a také ně-
které nemoci, které lze z kosterních pozů-
statků poznat. Po dokončení konzervace 
nálezy převezme Muzeum Vyškovska.

z denního tisku převzala a upravila 
Ilona Marinčová

Holubický kroj

Pokračování článků o kroji brněn-
ského venkova.

Již i u nás v Holubicích se na hodovou 
neděli objevil jeden obnovený kroj v při-
bližné podobě, v jaké by bylo možné jej 
spatřit na hodech v Holubicích před jeho 
zánikem v 1. třetině 20. století. 

Mnozí si však říkají, že se jim původ-
ní kroj nelíbí, je chudobný a nedá se srov-
nat s kyjovskými bohatě vyšívanými kroji.

Jedná se však již o podobu kroje, která 
se nosila v době rozkvětu textilního prů-
myslu v Brně, dostupnosti průmyslově vy-
ráběných materiálů a ústupu podomácku 
vyráběných součástek oděvu. 

Naše kroje brněnského venkova však 
také bývaly zdobeny výšivkami. Toto téma 
je zpracováno etnografkou Miroslavou 

Ludvíkovou v publikaci Lidová výšivka 
na Brněnsku z roku 1981. Na sbírkových 
materiálech muzeí je dokládán vývoj vý-
šivky v průběhu asi dvou staletí v naší ob-
lasti. Nejkrásněji vyšívanými součástkami 
kroje celého brněnského venkova byla tzv. 
šata – velký šátek, kterým si přikrývaly hla-
vu a krk vdané ženy a později v průběhu 
19. století zejména půlka – tj. polovina šát-
ku, který se přehodil přes ramena, vpředu 
na prsou se překřížil, vzadu zavázal a vyší-
vané cípy se rozložily na sukně. 

Výšivka měla nejdříve rostlinné a symbo-
lické motivy, často se vyšívalo červenou nití. 
S nástupem empíru začátkem 19. století se 
rozšířila bílá výšivka, která nakonec na vět-
šině území Brněnska zcela převládla. Poz-
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ději v průběhu 19. století nastupovala dírko-
vá výšivka. Velkými vyšívačskými středisky 
byly Šlapanice a Tuřany. Vyšívačky pracova-
ly na zakázku i pro zájemkyně z jiných obcí 
a pro urychlení práce a uspokojení poptávky 
se začala koncem 19. století používat tiskát-
ka, kterými se motiv tiskl na látku. Tisknu-
tí motivů tak způsobilo sjednocení a zjed-
nodušení vzorů, které byly původně ruč-
ně předkreslovány, a tedy více individuální. 
Rozsáhlou sbírku těchto tiskátek uchováva-
jí v Muzeu ve Šlapanicích.

Výšivka se před používáním strojových 
krajek uplatňovala i na rukávcích, krejzlí-
ku, zástěře, manžetách kabátku, u muž-
ského kroje jsou zprávy o drobné výšivce 
na košili, vestě a na šlích.

Na fotografiích převzatých z publikace 
Lidová výšivka na Brněnsku můžeme vi-
dět, jak krásné mohly být součástky kro-
jů užívaných i v Holubicích, kdyby se nám 
nějaké dochovaly.

Magdalena Hochmanová

Obnovený holubický kroj
Hodová nedělní bohoslužba přinesla 

jedno překvapení. Spolu se stárky se mše 
účastnil i jeden mladý pár oblečený do re-
konstrukce holubického kroje z rukou 
paní Anny Ondráčkové. Dívka má na sobě 
atlasovou hedvábnou sukni, brokátovou 
zástěru a brokátovou kordulku s šůsky 
podšitými jinobarevnou látkou. Na kor-
dulce leží velký vyšívaný límec rukávců 
tzv. krézl nebo krejzlík. Rukávy jsou na-
škrobené s bílou výšivkou na taclích. Dív-
ka má na hlavě turecký neboli také vídeň-
ský šátek. V této podobě se kroj nosil prav-
děpodobně koncem 19. století a v Holu-
bicích nejspíše zaniklo užívání ženského 
kroje nejpozději ve 30. letech 20. století. 

Nejedná se však o jedinou možnou podo-
bu, kroj byl pestrý, zejména co se týká ba-
rev a materiálů sukní, kordulek a zástěr, ale 
také střih kordulek se měnil vlivem módy 
a na jedné historické fotografii najdeme 
naráz hned několik jejích střihů nebo typů 
zdobení. 

Mužský kroj byl zvolen v podobě ves-
ty červené barvy, která se nosila pouze 
na východním Brněnsku tedy i v Holubi-
cích, ale není jasné, jestli zde nebyla výsa-
dou jen mladých. Nosívala se také zelená, 
modrá, hnědá a černá. Konkrétní určení 
barev již dnes není možné. Košile má na-
bírané rukávy stažené do manžety, u krku 
černý šátek. Na hlavě velký plstěný klo-
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bouk, který měli stárci zdobený květina-
mi. Kalhoty jsou zde zvoleny žluté, které 
se nosily v podobě kožených kalhot pod 
kolena z kozí, ovčí nebo jelení kůže. No-
sily se také černé koženky, které postup-
ně v 19. století převládly, až byly nahraze-
ny běžnými černými kalhotami, které také 

můžeme vidět na fotografiích začátku 20. 
století. 

Tato aktivita si jistě zaslouží uznání 
a může inspirovat další milovníky folkloru 
při pořizování nových krojů, které vychází 
z naší minulosti, z prostředí a způsobů ži-
vota v naší obci. Magdalena Hochmanová

Svatováclavské hody, které se nekonaly, 
očima stárků

Když jsme letos svolali první hodový 
aktiv, nikdo nevěděl, co nás všechno čeká. 
Nakonec jsme se domluvili, že hody bu-
dou, ale budou jiné, než jsme byli zvyk-
lí. Bylo potřeba vše zařídit, moc času nám 
už nezbývalo, a tak rychle napéct cukroví, 
zajistit rozmarýny, pozvánky, víno, máju, 
boty, kroje…vše jsme zvládli a těšili se, až 
v neděli oblečeme kroje a večer si zatancu-
jeme pod májou. 

Ve čtvrtek odpoledne ale padlo rozhod-
nutí, se kterým už nikdo z nás nepočí-
tal. Hody nebudou. Každému z nás ukáp-

la ne jedna slzička, ale i přesto jsme se ne-
vzdali, byť jsme byli hooodně pod tlakem.  
Ono to ani jinak nešlo, protože když jsme 
se podívali na stárky a viděli jejich zklamá-
ní, tak jsme nemohli zahodit všechnu tu 
práci a čas, který jsme přípravám věnovali.  
A tak se stalo to, že jsme strávili celý víkend 
na hřišti, kde jsme si postavili malou máju, 
prodávali hodové víno, každý večer zpívali 
u ohně, udělali si i netradičně tradiční ná-
stup stárků včetně sobotní tomboly. 

V neděli jsme společně šli do koste-
la na mši svatou. V odpoledních hodinách 
jsme se vydali na procházku obcí, kte-
rou jsme zakončili večerním posezením 
na hřišti. 

KULTURA

Hody
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Podpora ze strany obyvatel byla neuvě-
řitelná. Tímto bychom chtěli Vám všem 
moc a moc poděkovat za podporu a po-
moc v téhle nelehké situaci. 

A příští rok se budeme těšit, Vaši stárci. 

za stárky Hedvika a Henk 
(Marie Adámková a Marek Nohel)

Proč byly zrušeny Svatováclavské hody

S účinností od čtvrtka 24. září se v celé 
České republice snížil limit u hromad-
ných akcí konaných ve venkovních pro-
storech na padesát osob, akce se mohla ko-
nat jen v režimu, kdy každý má své mís-
to k sezení, na kterém se převážně zdržu-
je. V případě opuštění svého místa k seze-
ní musí osoby udržovat od ostatních dvou-
metrový odstup. 

Pro konání našich hodů to znamena-
lo, že venkovní průvod by se mohl konat 
jen, pokud by počet nepřesahoval pade-
sát osob, které by mezi sebou držely dvou-
metrový rozestup. Hodová zábava by se 
mohla konat jen v případě, pokud by pa-
desát lidí sedělo na svých místech. Roz-
hodnutí o zrušení hodů jsem vydal na zá-
kladě Zákona o ochraně veřejného zdra-
ví č. 258/2000 Sb. a Mimořádného opat-
ření Ministerstva zdravotnictví ČR, zruše-
ní akce jsem také konzultoval s Mgr. Mar-
tinou Poláškovou, právničkou Městského 
úřadu Slavkov u Brna.

Svatováclavské hody se měly uskuteč-
nit od pátku 25. do pondělí 28. září. Vše 
bylo připravené, stárci se těšili, stejně jako 
občané. Nicméně situace je komplikovaná 
a nikdo z nás nechce nikoho zbytečně vy-
stavovat zdravotním rizikům.

Petr Hanák, starosta

Ze Svojanova rovnou na dýňovou 
polévku

Když jsem si v druhé polovině tře-
tí třídy četla knihu Bohuslava Březov-
ského – Tajemný hrad Svojanov, netušila 
jsem, že bude trvat několik desetiletí, než 
budu mít možnost ověřit na vlastní kůži, 
zda se pověsti, o kterých autor píše, zaklá-
dají na pravdě. Když se naskytla možnost 
vyrazit s holubickými zahrádkáři na výlet 
právě na toto místo, neváhala jsem a při-
hlásila se.  

Cestu jsme zahájili v sedm hodin ráno 
a když jsme posbírali poslední početnou 
skupinu naší výpravy, ujížděli jsme s vi-
dinou horkého dne směrem na Svita-
vy. Kvůli nízkému mostu před Svojano-
vem jsme si mohli během objížďky pro-
hlédnout malebnou vesnici Bělá nad Svi-
tavou, tolik podobnou horským vesnič-
kám v Podkrkonoší. Tmavě hnědé trámky 
lemované bílým nátěrem, patia, několik 
domků s krásnými zimními zahradami… 
Cesta vedla údolím kolem říčky Křetínky, 
kde se prý hojně vyskytovaly české graná-

Výlet na Svojanov
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ty. O to víc jsem se těšila na to, až zjis-
tím, jak to bylo s paní Kateřinou, šlechtič-
nou, kterou údajně nechal její manžel za-
zdít na hradě.  

Pod hradem nás autobus vyplivnul a my 
začali stoupat do kopce. Rozděleni na dvě 
skupinky, jsme poté následovali naši prů-
vodkyni v blankytně modrých šatech s po-
dobně útlým pasem, kterým se mohly pyš-
nit snad jen šlechtičny ve středověku. Pro-
šli jsme základním okruhem A, abychom 
viděli, jakých změn doznal hrad od 13. 
století až do současnosti. Gotická klenba 
a zdivo se mísilo s empírovým interiérem. 
Jak rozdílné byly tehdy ženské a mužské 
pokoje, do kterých jsme měli možnost na-
hlédnout! 

Nejvíce mne zaujalo, že roku 1265, kdy 
král Přemysl Otakar II. založil věnné měs-
to Poličku, hrad sloužil jako strážní pev-
nost - tím se vysvětlilo stoupání ke hra-
du a tloušťka zdiva. Hrad byl díky tomu 
prakticky nedobytný. Aby ne, kopec dal 
zabrat i bez zbroje a těžkého meče. Svo-
janov je prý po hradu Houska druhý nej-

strašidelnější hrad u nás, zazděných lidí se 
prý na Svojanově našlo hned několik. Ně-
koho zazdili kvůli kruté tradici, která říka-
la, že se lidskou obětí dodá hradu na nedo-
bytnosti, další jako paní Kateřinu dostih-
la zlá vůle jejího muže. Ať tak, či tak, hrad 
nepřinesl štěstí ani rodině Záviše z Falken-
štejna, kterého ze Svojanova vylákali a poté 
popravili daleko od bezpečí jeho tvrze. Vý-
hled ze zahrad do údolí byl ovšem díky rů-
žové zahradě a altánkům krásný.  

Oběd jsme si dali v Poličce a část výpra-
vy vystoupala všech 192 schodů do věže, 
kde se narodil hudební skladatel Bohu-
slav Martinů. Ti další zvládli alespoň to-
čité schody vedoucí na středověké opev-
nění města. Slečny z informačního cent-
ra byly milé, a tak radost kazilo jen to, že 
se blížila bouřka a jediná kavárna, kterou 
jsme cestou našli, byla plná k prasknutí. 
Paní místostarostka Ilona Marinčová nás 
ze žertu zvala na dýňovou polévku k nim 
domů a my se chechtali při představě hrn-
ce, ve kterém by byla vařena polévka pro 
padesát lidí.  

Zbývalo navštívit zlatý hřeb programu 
– arboretum v Borotíně. Nebe brumlalo, 
ale s chutí jsme obešli japonskou, čínskou 
a další tematické zahrady arboreta. Někteří 
si pak zakoupili zelený suvenýr z cest. Při-
znám se, že jsem neodolala verbeně a ně-
kolika dalším rostlinám na skalku. 

Výlet se vydařil, někteří z nás pocíti-
li tajemné energie hradu Svojanov - tře-
ba u obrázku kominíčka a také jsme si po-
tvrdili, že historie je plná krutosti a chyb-
ných rozhodnutí, ale je nutné ji zkoumat, 
prověřovat a mít odvahu, třeba i nevystou-
pat tam, kam jdou všichni, protože každý 
máme své limity jinde.

Účastnice zájezdu 
Hana Moualla
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Srdečně blahopřejeme všem občanům, 
kteří oslavili své životní jubileum: 

Červenec pan Vít Toman
 paní Jindřiška Franková
 pan František Možný

Srpen pan Eugen Koutný
 paní Jaroslava Mrázková

Září  paní Eva Koblicová
 pan Rudolf Kopera
 paní Slavomila Plchová

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 nejdří-
ve přihlásili na obecním úřadě, děkujeme.

Ilona Marinčová, 
místostarostka

Gratulace k 98. narozeninám

Nejstarším občanem Holubic je pan 
Eugen Koutný, který letos oslavil 98 let 
od svého narození. Díky jeho dceři, paní 
Daně Slané, jsme mohli i my, zástupci 
obce, přijít pogratulovat a přinést drobný 
dárek. Návštěva proběhla příjemně, kdy 
samotný oslavenec byl velice rád, že jsme 
se za ním zastavili.

A tak chceme jen říci: „Do dalších 
roků přejeme panu Koutnému hodně 

zdraví a štěstí, abychom se mohli sejít ne-
jen příští rok, ale i následující, kdy bude 
již číslo krásně kulaté - rovných 100 let…

Markéta Chromá, 
předsedkyně sociálně - zdravotní komise

Zlatá svatba v Holubicích

V sobotu 19. září jsme slavili zlaté 50. 
výročí naší svatby v našem kostele sv. Vác-
lava. Mši svatou sloužil R. D. Mgr. Pavel 
Lacina, měl moc pěknou promluvu a celá 
mše byla ve slavnostní atmosféře, kterou 
umožnila nádherná výzdoba kostela. Tou-
to cestou chci poděkovat za jeho úctyhod-
nou službu. Také velké díky patří manže-
lům Šmerdovým, ve své hospůdce nám 
připravili svatební hostinu, tak jak jsme ji 
měli před padesáti lety, zopakovala se se 
všemi tradicemi!

Byl to velký zážitek pro naše vnoučata.

manželé Eva a František Cupalovi

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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Ze školky  

Prázdniny utekly jako voda a v září nám 
začal nový školní rok 2020/2021. Pojďme 
se společně podívat, jak proběhl jeho za-
čátek. 

Otevřely se zatím dvě třídy, kde na děti 
čekaly usměvavé paní učitelky. Ve tří-
dě Pejsků vedoucí učitelka Mgr. Micha-
ela Skalová, Kamila Burdová DiS. a spo-
lečně s nimi asistent pedagoga Lenka Os-
třížková. Ve třídě Koťátek Lenka Chromá 
a Petra Šťastná DiS. Děti se seznámily ne-
jen s novou třídou a kamarády, ale i s ce-
lým prostředím naší školy. Prohlédly si jí-
delnu, školu i některé třídy, školní zahra-
du a dvorek. Na začátku školního roku si 
také vytváříme pravidla společného soužití 

a učíme se je dodržovat: srdíčkové, pusin-
kové, hračkové, šnečkové, talířkové, kapič-
kové a odpočinkové. 

V současné době navštěvuje mateřskou 
školu 56 dětí, které se vzdělávají podle 
školního vzdělávacího programu „Směje-
me se každý den,“ který splňuje požadavky 
Rámcového vzdělávacího programu pro 
předškolní vzdělávání. 

Doufáme, že i tento školní rok nám do-
volí pro děti naplánovat spoustu zajíma-
vých akcí. V září zatím proběhlo focení 
s vánoční tématikou, kdy pan fotograf vel-
mi ochotně dodržel námi požadované hy-
gienické podmínky. Třída Pejsků navštívi-
la místní knihovnu a paní Franková si pro 
děti kromě prohlídky připravila i pohád-
kový kvíz. Obě třídy navštívily kolotoče, 

Příprava nové třídy mateřské školy
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které byly v rámci Svatováclavských hodů 
před obecním úřadem. Děti si užily jízdu 
na dětském kolotoči a malém řetízkáči. 

Velmi očekávané je otevření nové tří-
dy mateřské školy, která se bude jme-
novat Berušky. V této třídě bude vyučo-
vat Lenka Chromá a Petra Šťastná. Ve tří-
dě Koťátek můžete od začátku října potká-
vat nové paní učitelky, a to Markétu Chro-
mou a Bc. Pavlu Šťastnou, které tímto sr-
dečně vítám.

Paní učitelky už od června řešily ne-
lehký úkol, a to rozřazení dětí do tří tříd. 
Po domluvě se zřizovatelem MŠ byly děti 
rozděleny podle následujících kritérií: 

1. Sourozenci společně – pro letošní rok 
je v mateřské škole 14 sourozenců a před-
ním požadavkem bylo nerozdělovat je. 

2. Věk – třídy byly naplněny tak, aby 
všechny věkové kategorie byly zastoupeny 
rovnoměrně. 

3. Genderová vyváženost – snažili jsme 
se dodržet vyváženost na stejný počet klu-
ků a holek. 

4. Požadavky rodičů – sešlo se oprav-
du velké množství požadavků a přání ro-
dičů nově přijatých dětí, kam by chtě-
li umístit své dítě. Po předchozích bodech 
je jasné, že nešlo vyjít vstříc všem. Každo-
pádně jsme hleděly na to, aby každé dítě 
mělo u sebe kamaráda, na kterého je zvyk-
lé a nebylo v nové třídě osamoceno. 

Doufám, že se dětem v mateřské ško-
le bude líbit a s úsměvem prožijeme dal-
ší školní rok. 

Petra Šťastná, učitelka MŠ

Ze školy

Tak jako my všichni se i základní ško-
la potýkala v minulém pololetí s korona-
virem. Během nouzového stavu byla škola 

První den ve škole
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poprvé nucena vyučovat žáky na dálku tzv. 
distanční výukou. Ačkoliv to nebylo jed-
noduché, žáci, pedagogický sbor, a přede-
vším rodiče se snažili a situaci zvládli velmi 
dobře. To nám také potvrdila Česká škol-
ní inspekce, která nás několikrát pochválila 
a označila naši práci za výbornou. 

Do školy jsme se poté vrátili 25. květ-
na, kde jsme mohli prezenčně a zdárně do-
končit školní rok.

Během prázdnin došlo také k několika 
změnám. Naše kolegyně Klára Sovadinová 
získala místo ředitelky v jiné škole, což ji 
z celého srdce přejeme a držíme pěsti. Její 
místo nahradil mladý kantor Ota Nožka, 
který hraje na několik hudebních nástro-
jů a je vášnivým muzikantem. Od jeho ná-
stupu si slibujeme další zkvalitnění hudeb-
ní výchovy. Ke konci školního roku jsme 
také nakoupili poslední interaktivní tabu-
li, nyní jsou tedy všechny třídy vybaveny 
touto technikou.

Nový školní rok jsme zahájili v úterý 
2. 9., kde jsme se s žáky přivítali v jednotli-
vých třídách. Letos otevíráme opět pět roč-
níků.

Prvňáčci se již těšili na paní učitel-

ku Mgr. Kláru Matouškovou. Ti se letos 
budou učit v přízemním patře. S druhou 
třídou pokračuje paní učitelka Mgr. Eva 
Krajtlová. Třetí třídu doprovází nový pan 
učitel Ota Nožka. Čtvrtou třídu vyučuje 
paní učitelka Mgr. Marie Hradečná a pá-
tou paní ředitelka Mgr. Milena Vodičková.

S ohledem na současnou krizovou situ-
aci a doporučení MŠMT jsme letos neo-
tevírali žádné kroužky. Avšak náboženství 
pod vedením pana faráře Pavla Laciny se 
vyučuje a hudební škola Meluzín je také 
nadále k dispozici pro naše žáky.

Š kolní  druž ina má dvě  oddě lení , mladš í  
dě ti vede paní  Miloslava Malí ková  a starš í  
dě ti má na starost paní  Eva Nová ková . 
V letoš ní m š kolní m roce je otevř ena i ran-
ní  druž ina. 

Školní jídelna letos neprodělala žádnou 
změnu, ale autoři článku by chtěli moc po-
děkovat kuchařkám za kvalitní a výtečnou 
stravu.

I přestože to vypadá, že tento školní rok 
nebude jednoduchý, tak nám všem přeje-
me, aby nás neopustila optimistická nálada 
a my tento rok společně zvládli. 

Ota Nožka a Klára Matoušková, učitelé ZŠ

Tělovýchovná jednota Holubice – oddíl 
volejbalu

Účast na turnajích:
•  O pohár Lulče – 54. ročník (1. 8. 2020): 

A-tým 1. místo (I. kategorie), B-tým 
5. místo (II. kategorie)

•  Memoriál Josefa Mrkose v Drásově 
(9. 8. 2020): A-tým 2. místo

•  Volejbalový turnaj v Holubicích (30. 8. 
2020): A-tým 1. místo

TJ Holubice – A tým
Český pohár (CP-M-D), pořadatel: 

TJ Slavia Hradec Králové

26. 9. 2020
Holubice  - Kometa Brno  3:1

26. 9. 2020
Kometa Brno - ČZU Praha 1:3

26. 9. 2020
Holubice - ČZU Praha 2:3
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Po dvou úspěšných letech, kdy se poda-
řilo postoupit ze základní skupiny a mohli 
jsme si tak užít dva skvělé zápasy proti ex-
traligovým Beskydům a Zlínu, se to tento-
krát v domácím prostředí nepovedlo. Sou-
peřem byl tým ČZU Praha, který v rozho-
dujícím zápase vyhrál 3:2.

2. liga (2-M-D) – zápasy 2020

  3. 10. 2020 10:00 a 14:00
Holubice – Šlapanice

10. 10. 2020 10:00 a 14:00
Nový Jičín - Holubice

17. 10. 2020 10:00 a 14:00
Holubice – Palkovice

31. 10. 2020 10:00 a 14:00
Morávka - Holubice

14. 11. 2020 10:00 a 14:00
Holubice – VK Ostrava B

28. 11. 2020 11:00 a 15:00
Kojetín – Holubice

  5. 12. 2020 10:00 a 14:00
Holubice – V. Meziříčí

12. 12. 2020  10:00 a 14:00
Blue Ostava – Holubice

TJ Holubice – B tým

Okresní přebor (VYS-M-1) – zápasy 
2020

30. 8. 2020 10:00
Holubice B – Drnovice 3:0

  6. 9. 2020 10:00
Slavkov – Holubice B 0:3

13. 9. 2020 10:00
Holubice B – Sokol Dědice 3:0

20. 9. 2020 10:00
Sokol Vítovice – Holubice B   odloženo

27.  9. 2020 10:00
Holubice B – Sokol Orlovice 3:1

  4. 10. 2020 10:00
Holubice B – Tatran Hrušky
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11. 10. 2020 10:00
Sokol Marefy – Holubice B

18. 10. 2020  10:00
Holubice B – Sokol Bučovice

25. 10. 2020 10:00
VK Luleč – Holubice B

TJ Holubice – junioři
V rámci letní přípravy se naši volejba-

loví dorostenci zúčastnili týdenního sou-
středění v Lulči. Počasí vyšlo přímo ukáz-
kově, a tak bylo možné každý den odma-
kat dvě tréninkové jednotky včetně každo-
denní ranní rozcvičky. V rámci náročného 
programu ještě zvládli přátelák se Sokolem 
Šlapanice. Za největší úspěch považuji, že 
se nikdo nezranil. Všichni jsou tedy při-
praveni na následující sezónu, kde budou 
nastupovat do krajského přeboru juniorů.

Krajský přebor (JM-JRI) – zápasy 
2020
20.  9. 2020 10:00; 13:00
Holubice – Č. Třebová 3:0; 3:1
 4. 10. 2020 10:00; 13:00
Holubice – Polná

  7. 11. 2020 10:00; 13:00
Jihlava – Holubice

15. 11. 2020 10:00; 13:00
Polná – Holubice

29. 11. 2020 10:00; 13:00
Holubice – Jihlava

13. 12. 2020 10:00; 13:00
Holubice – Česká Třebová

Bohužel musím všechny naše fanouš-
ky upozornit, že se dle nařízení vlády od 5. 
října veškerá sportovní utkání musí ode-
hrát BEZ FYZICKY PŘÍTOMNÝCH 
DIVÁKŮ. Podle všech dostupných in-

formací bude toto nařízení trvat po dobu 
14 dnů. Prosíme vás o sledování aktuál-
ní situace. V případě, že se zákazy rozvol-
ní, rádi vás přivítáme na všech konaných 
utkáních. 

za oddíl volejbalu Richard Surman

Holubáckééé nohec

František Dlabka – výsledky v roce 
2020:
• Mistr České republiky – dvojice mlad-

ší žáci
• Mistr České republiky – trojice mlad-

ší žáci 
• Vicemistr České republiky – singl, 

2. místo mladší žáci 

Kategorie starší žáci 13 až 15 let: 
• 5. až 8. místo Mistrovství České repub-

liky dvojic
• 4. místo Mistrovství České republiky 

trojic
• 5. až 8. místo Mistrovství České repub-

liky v singlu 
Fanda obdržel pozvánku na soustředě-

ní do české reprezentace, které se bude 
konat v Nymburku letos 6. listopadu.

Hlavní zásluhu na jeho úspěchu mají 
trenéři v Modřickém nohejbalovém klu-
bu, kde má ty nejlepší podmínky, aby se 
mohl stále zdokonalovat a zlepšovat svo-
ji hru. Velikánskou zásluhu mají také hrá-
či Holubic, kteří Fandu vzali mezi sebe, 
i když má teprve jedenáct let, trénu-
jí s ním, jezdí po turnajích a hrají krajské 
a okresní soutěže mužů.

Okresní přebor Vyškov
Okresní přebor se pomalu ale jistě do-

hrává, ještě chybí pár utkání do konce sou-
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těže, které rozhodnou o umístění někte-
rých klubů. 

Holubice A mají před sebou poslední 
zápas s Dědicemi, pokud vyhrají, tak bu-
dou první a stanou se přeborníky okresu 
Vyškov za rok 2020.

Holubice B také mají poslední zápas 
před sebou, hrají s Ivanovicemi na Hané. 
Když je porazí, obsadí 3. místo, když pro-
hrají, mohou být na 4. až 5. místě.

   
Turnaj o přeborníka okresu Vyškov 

ve dvojicích
Turnaje se zúčastnilo devět mužstev. 

Pořadí turnaje:

1.  Holubice A: Lukáš Malec, Ivo Du-
choň

2.  Holubice B: Radek Šišma, František 
Dlabka 

3. Bučovice A: Kolaja, Landa

Krajský přebor Jihomoravského kraje

Tady se soutěž dohrává, do konce zatím 
chybí dvě kola, po kterých bude následo-
vat finálový turnaj prvních čtyř týmů. Prů-
běžně se dělíme o první až druhé místo se 
Znojmem, o prvním místě asi bude roz-
hodovat skóre, tak uvidíme. Celkové shr-
nutí všech soutěží bude napsáno v příštím 
čísle zpravodaje.

za oddíl nohejbalu Roman Dlabka

Provoz ve sportovní hale a kulturním 
středisku

Ve sportovní hale začal provoz pro ve-
řejnost v úterý 29. září. Na oficiálních we-
bových stránkách www.holubiceou.cz 
v záložce „Kalendáře“ najdete přehledný 
Google kalendář akcí kulturního středis-
ka a rozpis sportovní haly s vyznačenými 

František Dlabka a jeho trofeje
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časy pronájmu sportovními oddíly, skupi-
nami i jednotlivci. 

Při objednávání sportovní haly se pro-
sím obracejte na paní Evu Kovalovskou, 
tel. 602 213 424. 

Při objednávání akcí v kulturním stře-
disku prosím volejte paní Martě Hložko-
vé na tel. 773 802 687.

Platný ceník pronájmu sportovní haly 
a kulturního střediska najdete na webo-
vých stránkách www.holubiceou.cz v zá-
ložce „Obecní úřad.“ 

Provoz haly a kulturního střediska 
může být omezen nebo zastaven naříze-
nými epidemiologickými pokyny minis-
terstva zdravotnictví.

Přívesnický tábor v Holubicích - tábor 
na který se děti těšily

Druhá polovina letošního školního 
roku byla pro učitele a žáky neobvyk-
lá – nebylo možné vyučovat, neprobíhaly 
školní akce ani výlety. A tak jsme netrpě-
livě očekávali, co nám přinesou prázdni-
nové měsíce. Naštěstí nám daly možnost 

uspořádat dva turnusy přívesnického tá-
bora a oba týdny utekly jako voda. V Ho-
lubicích jsme při pěkném počasí pobýva-
li na hřišti tělovýchovné jednoty, na faře, 
v sále kulturního střediska, v areálu An-
vete senioru, na střelnici, ale i v okol-
ní přírodě. Středy byly věnované celo-
denním výletům, kdy jsme jeli autobu-
sem nejprve do líšeňského Lama cent-

OSTATNÍ AKCE A POZVÁNKY
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ra, odtud pěšky do Bílovic a nazpět nás 
do Křenovic dopravil vlak. Další středu 
už na nás čekala Vyškovská zoo s Dino-
Parkem, kde jsme si taky užili spoustu le-
grace, volné vstupenky pro všechny nám 
zajistil pan Miloslav Švábenský, děkuje-
me. 

Celý týden jsme sportovali, hráli hry, 
vyráběli, vařili a řádně se při tom unavi-
li. Vyvrcholením každého týdne bylo vždy 
koupání v jezírku v Anvete senioru spo-
jené s grilováním dobrot a loučením se 
s prima kamarády, skvělými vedoucími 
a super táborem.

Rodiče v období prázdnin nemají moc 
možností, kde zanechat své děti v době, 
když jsou v zaměstnání. Chtějí mít jistotu, 
že je o jejich děti v době jejich nepřítom-
nosti dobře postaráno. Snažili jsme se pro-
to dětem zajistit pestrý sportovní program 
s dostatkem pohybu, kreativitou a mož-
ností dozvědět se něco nového. 

Velmi děkujeme všem „tetám a strý-
cům,“ kteří si vzali dovolenou a bez fi-
nanční odměny nám pomohli zvládnout 
oba náročné týdny. Velké poděkování pa-
tří mysliveckému sdružení za úžasný do-
polední program na střelnici. Děkuje-
me také za bezplatné půjčení prostor fary 
a areálů tělovýchovné jednoty a Anve-
te senioru. Radost a nadšení v očích dětí 
a spokojenost rodičů je pro nás vždy vel-
kou pochvalou a odměnou za vynalože-
nou energii.

Děti o táboře napsaly:

Barča Krupičková: „Přihlaste se na pří-
vesnický tábor, protože je to super. Program je 
skvělý, plno soutěží, diplomů a sladkostí. Vaše 
dítě pozná hodně kamarádů, zažijí hodně sran-
dy, dobrodružství a zážitků. Máme výborné 

jídlo v hospodě s pitím a sváčou. Každý den jsme 
na výletě a každý den jsme dělali něco úplně ji-
ného. Toto je nejlepší tábor na celém světě a my 
všichni tu máme skvělou tetu Petru, která má 
v sobě tolik energie, že se to nedá popsat. Takže 
se určitě přihlašte a ahoj.“

Kája Lažová: „Tento rok byl ještě lepší než 
minulý. Dělali jsme soutěže, odpočívali, smočili 
jsme se i na výlet jsme šli, dostávali jsme diplomy 
a odměny. Vedoucí na nás byli hodní a nako-
nec bylo velké překvapení. Prostě to bylo super.“

Příspěvek bohužel bez podpisu: 
„Mně se nejvíc líbil výlet do Lama centra, pro-
tože jsme si mohli hladit lamy a sprchovat a ces-
ta vlakem do Křenovic a cesta lesem.“ 

za kulturně – školskou komisi 
Ilona Marinčová

S prázdninami jsme se rozloučili 
Indiánským dětským dnem 

Byl krásný letní den a psal se rok 1492, když 
Kryštof Kolumbus vyrazil na cestu do Indie. 

Byl krásný letní den a psal se rok 2020, 
kdy kulturně – školská komise uspořádala 
poslední prázdninovou neděli „Indiánský 
dětský den“ na hřišti Tělovýchovné jed-
noty Holubice. 

Přípravu si vzala na svá bedra paní Lu-
cie Petlachová spolu s partou pomocní-
ků. Pro děti byly nachystané různé úko-
ly a soutěže - výroba indiánské čelenky, 
vyrábění lapače snů, malování na obličej, 
lov bizona šípem, chůze na chůdách, jíz-
da na mustangovi.... Nechybělo ani bati-
kování triček, obří skákací hrad, i menší 
pro prťata, a v indiánské osvěžovně si kaž-
dý mohl dát limču, pivko nebo něco dob-
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rého k zakousnutí. Celé odpoledne se nes-
lo v pohodové atmosféře, a to i díky slun-
ci, které krásně svítilo. 

„Líbí se mi tady, je to tady dobré,” řekl mně 
šestiletý Tomáš. „Když jsme jeli po poledni 
okolo na kole, zaujaly nás skákací hrady a sou-
těže, tak jsme se odpoledne vrátili, syn si sám 
řekl, že sem chce jít,” zhodnotil nedělní akci 
jeho tatínek.

Velký dík patří všem, kteří se na pří-
pravě této akce podíleli, i všem malým in-
diánům. Kryštof Kolumbus sice objevil 
Ameriku a my? My jsme objevili, že dět-
ský smích zní v každé době a na každém 
kontinentu.

za kulturně – školskou komisi 
Ilona Marinčová

Traktoriáda v Holubicích zažila křest 
bahnem a pobavila mnoho diváků

Řev motorů a motůrků, pach spáleného 
benzínu, nafty a oleje a jednadvacet spo-
kojených závodníků, tak vypadala proslu-
něná neděle 20. září na holubické střelni-
ci. První ročník traktoriády přilákal divá-
ky na terénní jízdu nejrůznějších trakto-
rů, z nichž jen jeden byl přespolní, ale také 
více než dvěma stovkám návštěvníků na-
bídl přehlídku traktorů, traktůrků domácí 
výroby i nových silných strojů. Nejstarší 
byly vyrobeny v padesátých letech minu-
lého století, nejčastěji zastoupenou znač-
kou byl slavný Zetor, který byl i jedním ze 
sponzorů.
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Traktoriádu zahájila před polednem 
„spanilá jízda.“ Majitele traktorů s osád-
kami potěšil obrovský zájem obyvatel ne-
jen Holubic. Po obědě následovala velmi 
atraktivní jízda po vyznačené trase, dopl-
něná pitím nealko piva, přenesením balíků 
slámy a s dobrovolným průjezdem bahna, 
které nebylo snadné překonat. Za velkého 
povzbuzování ze sebe řidiči dostali všech-
no.

„Sice bylo horko a sem tam na nás přilétlo 
i samotné bláto, ale bylo to super.“ „Já si mys-
lím, že kouzlo je v tom, že většina z těch závod-
níků do toho jde srdcem. Traktory si doma sami 
udržují, stráví nad nimi hodiny a teď tady chtějí 
dokázat, co umí,” zhodnotili úžasnou atmo-
sféru návštěvníci akce.

Mezi dětmi byla velmi oblíbená pro-
jížďka na „doma dělaném traktůrku“ 

Honzy Krejčíře a na „sekačce“ Ladi Krej-
čího, který s vozíkem plným malých pasa-
žérů i závodil. Lidé využili možnosti pro-
hlédnout si a svézt se i obrovským trak-
torem John Deere - ten také vyprošťo-
val všechny stroje uvízlé v bahně za hla-
sitého zájmu přihlížejících, postávajících 
na okraji jámy, kteří mnohdy nešli daleko 
pro dobrou radu. 

Závodilo se také v jízdě zručnosti mezi 
balíky tam a zpět, v pomalosti a ve sprin-
tu. Po slavnostním vyhlášení vítězů jed-
notlivých soutěží byli oceněni všichni ři-
diči, protože připravili divákům neobvyk-
le zajímavou podívanou … a pro obrovský 
zájem se jelo zpět do bahna…

Nápad založení traktoriády se zrodil 
v hlavě Petry Šujanové, kdy jako impuls 
posloužil její manžel Hynek, novopečený 
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majitel jednoho ze soutěžních traktorů: 
„Trakoriáda je sice můj nápad, ale bez „chlap-
ského“ pohledu na věc by to nešlo. Proto vel-
mi děkuji nejen jim, ale i ostatním z organizač-
ního týmu. O občerstvení se postaral hostinský 
Dan Gerda, všem nám moc chutnalo. Děku-
ji také akciové společnosti Rakovec za připrave-
ní pozemku a společnosti Bonagro za zapůjče-
ní John Deera i s bezva řidičem Markem Nohe-
lem a našim myslivcům za poskytnutí střelnice.“

za kulturně – školskou komisi 
Ilona Marinčová

Povídání hajného Holuba – hony

Začal podzim a tím myslivcům nastá-
vají mnohé starosti, ale také kratochvíle. 

Je potřeba připravit zásypy, sehnat krme-
ní pro zvěř, aby až bude přirozené potra-
vy málo, bylo čím přikrmovat. Začíná také 
doba společného lovu. Ale abyste si ne-
mysleli, myslivost není jen lovectví, je to 
především o úctě a ochraně přírody. Lov je 
pouze součástí myslivosti. Provádí se jed-
nak průběrný odstřel, kterým se regulují 
stavy zvěře. Většinou se jedná o slabé kusy, 
které by nemusely přežít zimu a které se 
nehodí do chovu. Pak také společné lovy – 
hony na drobnou (bažant, zajíc), naháňky 
na černou (divočák).

Krátce se ohlédněme za důležitými 
milníky v historii. V raném středověku byl 
lov výhradním právem panovníka, ve vr-
cholném středověku pak vrchnosti. V roce 
1849 vydal František Josef I. Říšský pa-
tent o myslivosti, v důsledku toho příslu-

Ulovená zvěř
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šelo právo myslivosti vlastníkům pozem-
ků. Roku 1923 vznikla Československá 
myslivecká jednota. Důležitým se stal rok 
1962, kdy v důsledku Zákona o myslivos-
ti č. 23 došlo k odloučení práva myslivosti 
od vlastnictví pozemků – právo myslivos-
ti mají pouze organizace – státní lesy, stat-
ky a jednotná zemědělská družstva. V roce 
1992 Zákonem o myslivosti č. 270 bylo 
právo myslivosti opět přiznáno majite-
lům honebních pozemků. Současný plat-
ný Zákon o myslivosti č. 449, vešel v plat-
nost v roce 2001.

A jak to na takovém honu probíhá? 

Každé setkání myslivců začíná vždy po-
dáním ruky. Následuje nástup k zaháje-
ní honu. Při zahájení honu vždy vedou-
cí honu dá jasné a výstižné pokyny všem 
lovcům a honcům.  Zejména se jedná 
o bezpečnostní pravidla. Po každé leči se 
dělá výlož. Tímto zvykem se dává naje-
vo, že se všechna zvěř řádně eviduje. Kla-
de se na pravý bok, výjimku tvoří perna-
tá a vodní zvěř, která se klade na hřbet. 
Po skončení honu se dělá výřad, zvěř se 
klade jako při výloži. Kolem se dělá orá-
mování z chvojí. Vzdává se pocta ulove-
né zvěři. Střelci stojí proti hlavám zvěře, 
vedoucí honu proti hřbetům a honci pro-
ti běhům, trubači pak proti vedoucímu 
honu. Vedoucí honu na závěr sdělí účast-
níkům, kolik a jaké zvěře se ulovilo a po-
děkuje jim za kázeň při honu, toto vše si 
účastníci vyslechnou se smeknutými klo-
bouky. Následuje troubení trubačů a zá-
věrečné Lovu zdar!

Proč si myslivci připíjí levou rukou? 
Víte to?

Původ se datuje do barokní doby, kte-

rá tradicím a zvykům velmi přála. Vzni-
kl nejspíš z potřeby držet v silnější ruce, 
tedy pravé, zbraň, otěže koně nebo vodít-
ko loveckého psa. Jiná verze udává, že sv. 
Hubert při hostině sáhl po poháru levou 
a pravil, že když pravá loví, levá připíjí.

za myslivecký spolek Holubice – Velešovice 
Pavla Křížová

Zrušení setkání seniorů 2020

Sociálně - zdravotní komise oznamuje, 
že se nebude konat v tomto roce plánova-
né posezení seniorů. Důvodem jsou opa-
kované problémy s Covidem 19. Věříme, 
že vám bude vše vynahrazeno v následu-
jícím roce, kdy je toto setkání plánováno 
na duben 2021. Děkujeme za pochopení.

Markéta Chromá, 
sociálně - zdravotní komise

Vítání občánků bude letos jinak

Červnové vítání občánků jsme z obavy 
o zdraví dětí a rodičů raději zrušili s na-
dějí, že na podzim bude situace přízni-
vější. Bohužel aktuální rostoucí počty na-
kažených koronavirem nás donutily pře-
mýšlet, jak přivítat děti a zároveň dostát 
všem nařízením ministerstva zdravotnic-
tví. Rozhodli jsme se, že po předchozí te-
lefonické domluvě postupně navštívíme 
všechny rodiny, popřejeme jim k naroze-
ní miminka a předáme dětem pamětní list 
a dárek. Děkujeme za pochopení.

za kulturně – školskou komisi 
Ilona Marinčová
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Plánované akce se uskuteční pouze pokud to dovolí epidemiologická situace!

28. října  Pochod ke vzniku samostatného Československa (pánové Daniel Ger-
da, Marek Matuška, Aleš Šmerda)

31. října Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu (obecní úřad)
7. - 8. listopadu Martinská husa (hostinec U Kapličky, pan Daniel Gerda)
21. listopadu Pochodňový průvod k památníku (oddíl granátníků, OÚ)
27. listopadu Rozsvěcení vánočního stromu (MŠ a ZŠ Holubice) 
12. prosince  Košt pálenek a soutěžní ochutnávka slaného pečiva a čehokoliv z oře-

chů (holubičtí zahrádkáři)
27. prosince  Vánoční koncert v chrámu sv. Václava v 17:30 hodin (obecní úřad a fir-

ma Sand - Team)
28. prosince Vánoční obecní výšlap (kulturně – školská komise)
30. prosince Sportovní odpoledne pro děti (kulturně – školská komise)

Redakční uzávěrka pro příspěvky příštího čísla Holubického zpravodaje bude v pondělí 7. prosince 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.

PŘEHLED CHYSTANÝCH AKCÍ

Protis spol. s r.o.
Podolí 115, 664 03
Tel: 544 228 378

STOLNÍ – 14denní 
16 listů (28 foto)
1 ks – 349 Kč
5ks – 279 Kč
10 ks – 249 Kč

*   za příplatek 300 Kč doplníme
termíny narození rodinných 
příslušníků a přátel

NÁSTĚNNÉ A3
na šířku i výšku - 13 listů (13 foto)
1 ks – 399 Kč
5ks – 299 Kč
10 ks – 249 Kč

NÁSTĚNNÉ A4
na šířku i výšku - 13 listů (13 foto)
1 ks – 249 Kč
5ks – 199 Kč
10 ks – 159 Kč

Kalendáře

*      grafi ku kalendáře si vyberete 
z předchystaných vzorů

* *  za příplatek 500 Kč vytvoříme 
grafi ku na míru

Ceny jsou za kus s DPH.

         Tiskarna Protis

www.protis.cz
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