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Úvodem vás v této nelehké době zdra-
vím a zároveň prosím o dodržování přija-
tých epidemiologických opatření. Covid 
a očkování, téma, které hýbe společností. 
Nechci řešit dilema, zda se očkovat nebo 
ne, to si musí zvážit každý sám. Osobně se 
nechám očkovat, až bude pro moji věko-
vou skupinu vakcína k dispozici.

Dále vás chci informovat o rozvoji obce, 
stavebním ruchu a podmínkám, které ma-
sivní výstavbu upravují.

Zejména od „starousedlíků“ často slý-
chám věty typu: „Už s tím něco udělejte 
a zakažte další výstavbu.“ Základní pod-
mínkou pro stavbu je, že v dané lokalitě 
se může daný typ stavby realizovat. Pro 
tento účel má každá obec schválený platný 
územní plán. Projednávání a schvalování 
územního plánu probíhá veřejně a každý 
občan může vznášet připomínky a podávat 
návrhy. Po konečném schválení územního 
plánu se stává závazným dokumentem, 
podle kterého pak investoři mohou pláno-
vat výstavbu.

V současné době se připravuje nový 
územní plán obce. Doporučuji proto 
všem, aby se s budoucími návrhy seznámili 
a případně vyjádřili své stanovisko v prů-
běhu procesu projednávání a schvalování.

Aktuálně probíhá několik akcí:
1.  Rozšíření kapacity ČOV – probíhá dle 

schváleného harmonogramu, hotovo 
bude nejpozději do konce července. Po 
dokončení bude mít čistírna kapacitu 
2700 tzv. ekvivalentních osob (tj. osob, 
které budou k čistírně trvale napojeny, 
je to uměle zavedená jednotka, která 
se používá pro návrh potřebné kapacity 

čistíren odpadních vod pro konkrét-
ní území a odpovídá průměrnému 
množství 120-150 litrů odpadních vod 
na osobu za den).

2.  Stavba chodníků a zastávky u samo-
obsluhy a oprava havarijního stavu 
dešťové kanalizace. Zakázku získala 
společnost EDMA, s. r. o. Ke zkrášlení 
návsi byly kontejnery pro sběr tříděné-
ho odpadu trvale přemístěny k obec-
nímu úřadu a na další stávající místa. 
Vzhledem k probíhajícím stavebním 
pracím dochází ke komplikaci a omeze-
ní provozu. Prosím proto o shovívavost 
a opatrnost při pohybu v daném území.

3.  Rekonstrukci autobusové zastávky 
v Kruhu provádí zaměstnanci obce. 
Bude umístěna nová, moderní zastávka, 
odpadkový koš a vedle bude provedena 
květinová výsadba.

4.  Automatický box pro příjem a výdej 
balíčků od společnosti Zásilkov-
na, s. r. o. bude umístěn na parkovišti 
před obecním úřadem.

5.  Projektová dokumentace na novou zá-
kladní školu je ve fázi zpracování studie.

Změna nás čeká i ve školství. Paní 
Mgr. Milena Vodičková oznámila ukončení 
svého působení na místě ředitelky. V ná-
vaznosti na tuto skutečnost obec vyhlásila 
výběrové řízení na obsazení pozice ředite-
le/ky naší školy a školky. Bližší informace 
jsou k dispozici na úřední desce obce.

Závěrem přeji požehnané a poklidné pro-
žití velikonočních svátků. Do dalšího období 
taktéž hodně zdraví a osobní pohody.

Petr Hanák, starosta
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Z 8. zasedání Zastupitelstva Obce 
Holubice, konaného dne 16. prosince 2020

Zastupitelstvo schvaluje:
• Smlouvu o dílo mezi Obcí Holubice 

a společností Hanousek, s. r. o. na zpraco-
vání projektové dokumentace stavby 
„Ochrana před přívalovými vodami Curdík“ 
za cenu 361 790 Kč včetně DPH.

• Podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zá-
kona č. 183/2006 Sb., o územním pláno-
vání a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění, za použití ustanovení 
§ 54 odst. 2 stavebního zákona, vydává 
Změnu č. 8 územního plánu Holubice 
v předloženém znění.

• Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 
Obce Holubice na roky 2022 a 2023.

• Schvaluje rozpočet Obce Holubice na 
rok 2021.

• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene mezi Obcí Holubice 
a E.ON Distribuce, a. s. pro stavbu 
v Curdíku „VN+TS+NN lokalita 40x 
RD na pozemcích obce p. č. 886/3, 887/8, 
895/7, 887/9, 895/6, 895/5 a 921/1.“ Věcné 
břemeno bude zřízeno za jednorázovou 
náhradu 7 810 Kč bez DPH.

• Společnost Urbanistické středisko 
Brno, s. r. o. jako zhotovitele nového 
Územního plánu obce Holubice za 
cenu 598 950 Kč včetně DPH a pověřuje 
starostu k podpisu smlouvy.

• Doporučení hodnotící komise, která 
provedla hodnocení nabídek k veřejné 
zakázce malého rozsahu na služby pro-
jektanta studie u akce „Obec Holubice – 
výstavba základní školy“ a také schvaluje 
výběr dodavatele, který se umístil na 

prvním místě – společnost Atelier 99, s. r. o. 
za cenu 355 740 Kč včetně DPH. Zastu-
pitelstvo současně pověřuje starostu 
k vydání rozhodnutí o výběru dodavate-
le. Zastupitelstvo také schvaluje návrh 
Smlouvy o dílo předložený vybraným 
dodavatelem a pověřuje starostu podpi-
sem této smlouvy s tím, že drobné úpravy 
ve prospěch obce jsou možné.

• Plán inventarizace a složení inventari-
začních komisí.

• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene mezi Obcí Holubice 
a firmou GasNet, s. r. o. pro výstavbu 
šestnácti rodinných domů, komunikace 
a inženýrských sítí Holubice – Curdík, 
STL plynovodu a plynovodní přípojky 
na pozemku obce p. č. 950/25. Věcné 
břemeno bude sjednáno za jednorázo-
vou úplatu ve výši 1 500 Kč bez DPH.

• Rozpočtové opatření č. 6/2020.
• Smlouvu o právu stavby na pozemku 

p. č. 508/2. Předmětem smlouvy je stav-
ba chodníku v rámci akce „Úprava ploch 
pro zlepšení bezpečnosti v obci Holubi-
ce.“ Smlouva o právu stavby byla uza-
vřená v roce 2016 s platností na čtyři 
roky, je tedy nutné smlouvu uzavřít 
znovu. Stavební povolení bylo vydáno.

• Smlouvu o právu stavby na pozemku 
p. č. 508/3. Smlouva se týká výstavby stej-
ného chodníku, jako v předchozím bodě.

• Smlouvu o zřízení věcného břemene 
č. PV- 014330064979/001 mezi Obcí 
Holubice a E.ON Distribuce, a. s. pro 
stavbu Süsser 2x přípojka NN na pozem-
cích obce p. č. 522/1 a 522/12. Jednorázo-
vá náhrada za zřízení věcného břemene 
se sjednává ve výši 1 000 Kč bez DPH.
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• Dodatek č. 1 Plánovací smlouvy mezi 
Obcí Holubice a spol. Mirror Invest, s. r. o. 
pro stavbu šestnácti rodinných domů, 
komunikace a inženýrských sítí v Holu-
bicích - Curdíku. Předmětem dodatku 
je změna vlastníka vodovodního řadu. 
V Plánovací smlouvě je uvedeno, že vodo-
vod je v majetku VaKu Vyškov a provozuje 
ho VaK, ale dotčená část vodovodu je 
v majetku obce.
Různé:

• Pan starosta informoval o průběhu 
stavby rozšíření ČOV, bylo dokončeno 
zasypávání vybetonovaných nádrží po-
užitou odtěženou zeminou a započato 
osazování technologií.

• Linka bezpečí zaslala děkovný dopis za 
poskytnutý peněžitý dar.

Z 1. zasedání Zastupitelstva Obce 
Holubice, konaného dne 27. ledna 2021

Zastupitelstvo schvaluje:
• Zastupitelstvo obce Holubice podle § 6 

odst. 5 písm. a) stavebního zákona rozho-
duje o pořízení nového Územního plánu 
obce Holubice. Zastupitelstvo pověřuje 
starostu Petra Hanáka k jednání za účelem 
pořízení nového ÚP s pořizovatelem.

• Prodej pozemku p. č. 318/4 o výměře 
6 m2 za cenu 1 500 Kč za 1 m2, celkem 
za 9 000 Kč.

• Plánovací smlouvu mezi Obcí Holubice 
a Miloslavem Karáskem a Marií Karás-
kovou na stavbu „Obytný soubor RD 
v Holubicích, parc. č. 897/5, 897/79, 
897/80, 915/1, 915/5, 915/6, 915/7.“ 
Vzhledem k tomu, že se jedná o develo-
perský projekt, dle této Plánovací 
smlouvy uhradí investoři příspěvek na 
čistírnu odpadních vod ve výši 40 000 Kč 

za každý dům, tj. celkem 280 000 Kč, 
nejpozději do šedesáti dnů od dokonče-
ní a předání splaškové kanalizace do 
majetku Obce Holubice.

• Plánovací smlouvu na výstavbu rodin-
ného domu na pozemku p. č. 131/1 k. ú. 
Holubice. Předmětem smlouvy je pro-
dloužení stoky splaškové kanalizace, 
prodloužení vodovodu, přípojky splaš-
kové kanalizace, přípojky vody a sjezdu 
na místní komunikaci.

• Na výstavbu chodníků před samoobslu-
hou na akci „Úprava ploch pro zlepšení 
bezpečnosti v obci Holubice“ firmu 
EDMA, s. r. o. za cenu 1 784 426,04 Kč.

• Využití pozemků v Curdíku p. č. 1494, 
1495, 1509 a 2098, které obec zakoupila 
v loňském roce, k výsadbě zeleně pro 
krytí zvěře.

• Smlouvu o poskytnutí investiční dotace 
z rozpočtu Obce Holubice pro TJ Holu-
bice, z. s. ve výši 2 300 000 Kč na rekon-
strukci objektu šaten a areálu v majetku 
tělovýchovné jednoty.

• Smlouvu o poskytnutí neinvestiční do-
tace z rozpočtu Obce Holubice pro TJ 
Holubice, z. s. ve výši 300 000 Kč pro 
oddíly volejbalu, nohejbalu a florbalu na 
úhradu nákladů spojených s činností, 
nájmu ve sportovní hale a u venkovního 
sportovního areálu na úhradu elektrické 
energie, vody a k nákupu antuky.

• Smlouvu o poskytnutí investiční dotace 
z rozpočtu Obce Holubice pro Myslivec-
ký spolek Holubice - Velešovice ve výši 
100 000 Kč na pokládku nového přívod-
ního elektrického kabelu k chatě spolku 
na střelnici v Holubicích.

• Záměr umožnit cca šedesáti žákům 2. 
stupně z obce Velešovice navštěvovat nově 
budovanou ZŠ Holubice. Pověřuje pana 
starostu k přípravě Smlouvy o spádovosti 
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a dalších podmínkách spolupráce v oblasti 
vzdělávání s Obcí Velešovice. Obec Ho-
lubice by dostala od státu za 60 žáků do 
rozpočtu cca 1 000 000 Kč, které by byly 
použity na financování provozu školy, což 
by bylo pro obec velkým přínosem. Do-
pravu dětí si bude zajišťovat Obec Velešo-
vice. Tento záměr Obec Velešovice již na 
svém zasedání schválila.

• Snížení nájemného panu Danielu Ger-
dovi v pohostinství U Kapličky na 
5 000 Kč měsíčně v období od ledna do 
března 2021.

• Tři Smlouvy o právu provést stavbu na 
pozemku p. č. 377/1 v rámci akce „Zajiš-
tění bezbariérového přístupu Obecního 
úřadu Holubice“ mezi Obcí Holubice 
a majiteli obecních bytů nad OÚ. Obec 
plánuje vybudování výtahu na obecním 
úřadě, budova obecního úřadu a byty 
mají společný pozemek a každý z vlast-
níků bytů vlastní jeho adekvátní podíl. 
Aby mohlo být vydáno stavební povolení 
na zhotovení výtahu, je nutné mít s ma-
jiteli bytů uzavřeny Smlouvy o právu 
provést stavbu.

Zastupitelstvo neschvaluje:
• Požadavek společnosti European Data 

Project s.r.o. na Změnu č. 9 územního 
plánu obce Holubice. Stávající využití 
těchto pozemků podle platného územní-
ho plánu obce je v kategorii výroba a služ-
by. Společnost EDP s.r.o. žádala o změnu 
využití pozemků na občanské vybavení, 
kategorie obchod a bydlení. Ze strany 
EDP s.r.o. nebylo upřesněno, co na těchto 
pozemcích zamýšlí realizovat.

Různé:
• Ing. Procházková se zeptala, zda proběhlo 

nějaké jednání se společností VaK Vyškov 

ohledně převzetí ČOV do majetku VaK 
Vyškov. Pan starosta odpověděl, že o pře-
dání čistíren do majetku VaK Vyškov má 
zájem více obcí, kterým VaK poslal sdě-
lení, že až budou mít všechny podklady, 
požádají SFŽP o stanovisko a jednání 
bude pokračovat. Délku jednání odha-
duje minimálně na dva roky.

• Pan Koutný upozornil, že obec Velešovi-
ce měla v rámci pozemkových úprav jako 
prioritu č. 1 opravu cesty z Velešovic do 
Holubic. Práce na její opravě by měly začít 
letos na jaře, ale cca 50 až 100 m cesty je 
v katastru Obce Holubice. Myslí si, že by 
Obec Holubice měla dohodnout opravu 
celé cesty. Pan starosta bude ohledně této 
záležitosti jednat.

• Byl vznesen dotaz, zda by se dalo něco 
dělat s rušným provozem na cestě do 
Blažovic okolo střelnice, kdy z Holubic 
do Blažovic chybí značka zákaz vjezdu, 
z Blažovic do Holubic značka je, ale není 
respektovaná. Pan Ondráček konstatoval, 
že zde dříve zákazová značka ve směru 
z Holubic byla. Pan starosta odpověděl, 
že zajistí, aby značka byla opět umístěna.

• Pan Koutný k tomu dodal, že si myslí, že 
by bylo dobré cestu do Blažovic upravit 
recyklátem z důvodu lepší údržby. Dále 
měl připomínku k poplatku za psa, mys-
lí si, že 100 Kč je malá částka a navrhuje 
přidání odpadkových košů po obci.

• Byl vznesen dotaz, zda by mohlo být 
umístěno zrcadlo u kulatého mostu 
směrem do Curdíku a také značení na 
vozovce křižovatky u hřiště. Pan sta-
rosta odpověděl, že tato komunikace je 
v majetku JmK, požádá o spolupráci.

• Ing. Hochman měl připomínku k parko-
vání na chodníku.

4 H O LU B I C K Ý  Z P R AV O D A J  1 / 2 0 2 14 H O LU B I C K Ý  Z P R AV O D A J  1 / 2 0 2 1



Ze 2. zasedání Zastupitelstva Obce 
Holubice, konaného dne 3. března 2021

Zastupitelstvo schvaluje:
• Smlouvu č.: 1030055446/001 o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene mezi 
Obcí Holubice a E.ON Distribuce, a. s. 
Týká se kabelové smyčky NN v odpočin-
kové zóně v Curdíku na pozemcích obce 
p. č. 886/89 a 1818. Věcné břemeno bude 
zřízeno úplatně za jednorázovou náhradu 
v celkové výši 1 300 Kč bez DPH

• Smlouvu č.: 1030040003/003 o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene mezi 
Obcí Holubice a E.ON Distribuce, a. s. 
Týká se prodloužení kabelového vedení 
NN v lokalitě Pod nádražím na stavbu 
dvou rodinných domů. Věcné břemeno 
bude zřízeno úplatně za jednorázovou 
náhradu ve výši 1 000 Kč bez DPH.

• Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo mezi 
Obcí Holubice a Společností pro Holu-
bice – rozšíření ČOV, který řeší navýšení 
ceny díla z důvodu víceprací a prodlou-
žení termínu dokončení stavby. Cena 
díla se navyšuje o částku 2 615 968,39 Kč. 
Termín dokončení stavby se prodlužuje 
do 31. 7. 2021.

• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru 
č. 2020003699 mezi Obcí Holubice 
a Československou obchodní bankou, a. s., 
který se týká úvěru na financování akce 
rozšíření ČOV Holubice.

• Vyvěšení záměru pronájmu části po-
zemku p. č. 397 o výměře 1 m2 a Smlou-
vu mezi obcí Holubice a společností 
Zásilkovna, s. r. o. k bezplatnému umís-
tění Z -boxu. Po uplynutí zákonné lhůty 
pověřuje starostu obce k podpisu 
smlouvy.

• Vyvěšení záměru prodeje části pozemku 
p. č. 398/10 o výměře 21 m2.

• Servisní smlouvu mezi Obcí Holubice 
a JD ROZHLASY, s. r. o. Předmětem 
smlouvy je periodická prohlídka 1x ročně 
za cenu 3 000 Kč bez DPH.

• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o bezúplatném 
převodu vlastnického práva k nemovi-
tým věcem a o zřízení věcného práva 
č. UZSVM/BVY/2873/2015-BVYM. Jedná 
se o pozemek p. č. 1933/2 o výměře 37 m2 
nad vlečkovým přejezdem na výstavbu 
trafostanice.

• Smlouvu č. 1040018184/002 o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene 
mezi Obcí Holubice a E.ON Distribu-
ce, a. s. na pozemku obce parc. č. 1427 
pro uložení kabelu NN za jednorázovou 
úhradu 1 000 Kč bez DPH.

• Opravu havarijního stavu dešťové kana-
lizace před samoobsluhou.

-  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi Obcí 
Holubice a společností EDMA, s. r. o.

-  Objednávku dvou zastávek od firmy mm-
cité, a. s. za cenu 247 965,30 Kč s DPH.

• Objednávku fitness prvků pro odpočin-
kovou zónu v Curdíku od společnosti 
Floraservis, s. r. o. Celková cena za sestavu 
prvků je 187 025 Kč včetně DPH.

• Objednávku elektrického užitkového 
vozidla Evolution Truckster 700 od spo-
lečnosti Traktorservis, s. r. o. pro zefek-
tivnění údržby zeleně za cenu 199 900 Kč 
bez DPH.

• Rozpočtové opatření č. 1/2021

Zastupitelstvo neschvaluje:
• Návrh změny č. 9 ÚPO Holubice (územ-

ní plán obce). Aktuálně jsou tyto pozemky 
zařazeny v územním plánu do kategorie 
výroba, služby. Společnost EDP, s. r. o. po-
žádala, aby bylo umožněno započít se 
změnou ÚPO č. 9 s tím, že požadují pře-
vést tyto pozemky na občanské vybavení, 
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Sčítání začíná o půlnoci z 26. na 27. března 2021. Elektronický sčítací formulář 
bude zpřístupněn na stránce ČSÚ - Sčítání 2021 nebo v mobilní aplikaci.
Sečíst se lze zcela bezkontaktně prostřednictvím internetu, nebo pomocí listinné-
ho formuláře. Sečíst můžete nejen sebe, ale také celou rodinu.
Pokud se nesečtete online, musíte od 17. dubna do 11. května vyplnit listinný sčítací 
formulář. Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře nebo na 
kontaktních místech sčítání. Vyplněný formulář v obálce odevzdáte na poště nebo 
vhodíte do poštovní schránky. Obálka s logem sčítání 2021 má předtištěnou adresu 
a její odeslání je zdarma.
Prosíme rodinné příslušníky starších spoluobčanů, aby jim s vyplňováním sčítacího 
formuláře pomohli.
Více informací naleznete na webových stránkách obce www.holubiceou.cz.

Ilona Marinčová, místostarostka
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OZNÁMENÍ O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 

kategorie obchod a bydlení. Na minulém 
zasedání nebyl tento bod schválen z důvo-
du nedostatečných informací, jak bude 
s pozemky naloženo. Ani tentokrát firma 
nemá konkrétní a jasný záměr výstavby.

Různé:
• Paní Šujanová požádala vedení obce o za-

jištění prořezání stromů v lokalitě Pod 
bahny. Chtěla by, aby se zde vybudoval 
park s lavičkami, popřípadě ohniště. Pan 
starosta osloví firmu, která prořezávala 
stromy na hřbitově.

• Práce na rozšíření ČOV pokračují, probí-
há příprava podloží pro odstavnou plochu 
na kontejnery, betonáže jsou dokončeny.

• Pan starosta podal informaci o studii nové 
žákladní školy

• Ing. Procházková měla připomínku k na-
vážení zeminy firmou Mirror k přejezdu 
vlečky, navezená zemina zhoršuje bez-
pečný rozhled na přejezdu. Pan staros-
ta řekl, že je to pozemek pana Šmerdy. 
Ing. Procházková dále podotkla, že při 
projednávání schvalování Smlouvy s ka-
sinem byla tehdy hlavním argumentem 

informace, že v Popovicích mají zdarma 
odpady a ptá se, jak je možné, že občané 
v Holubicích platí odpady a kdy budou 
zadarmo. Pan starosta odpověděl, že 
v Holubicích zdarma odpady nebudou, 
protože obec finanční prostředky směřuje 
na dovybudování infrastruktury.

• Pan Marcoň se zeptal, zda by bylo mož-
né v nejbližší době rozmístit po obci 
kontejnery na bio odpad, aby občané 
nemuseli bio odpad pálit. Myslí si, že 
by vedení obce mělo zvážit vydání vy-
hlášky, která by umožňovala pálit suchý 
materiál v určité době. Pan starosta od-
pověděl, že v zimním období je snížen 
počet kontejnerů na bio odpad. Ohledně 
vyhlášky zjistí informace. Pan Ondráček 
si myslí, že ve vyhlášce o pálení by spíše 
mělo být, co se smí pálit a ne určení dne 
pálení.

• Pan Marcoň požádal, zda by bylo mož-
né, aby připomínky a dotazy občanů na 
zasedání mohly být na dalším zasedání 
zodpovězeny.

redakčně upravila Ilona Marinčová,  
místostarostka
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Stromy a keře jsou odpradávna nedílnou 
součástí života lidí, mají klíčový význam 
pro jeho kvalitu. Kromě toho, že plní mimo 
jiné funkci biotopu, zlepšují mikroklima, 
vyrovnávají teplotní výkyvy, zvlhčují 
vzduch, snižují hluk a odstiňují světelné 
znečištění, také účinně zachycují množ-
ství prachu a jiných pro zdraví obyvatel 
škodlivých látek, což je v naší obci jistě 
nezbytné vzhledem k tomu, že v blízkém 
okolí Holubic vede dálnice, přivaděč na 
Slavkov, místní a krajské silnice, dvě dráhy 
a železniční vlečka. Nepostradatelný je 
také jejich estetický, psychický a rekreační 
význam, neboť stromy mají pozitivní vliv 
na pocit pohody a duševní zdraví obyvatel. 
Mají mnoho funkcí, od užitné po ekolo-
gickou, estetickou nebo kulturní. Kácení 
stromů a keřů patří k jejich existenci a je 
nezbytné, aby bylo právně regulované. 
Náhradní výsadba za pokácené dřeviny 
rostoucí mimo les je nařízena na základě 
Rozhodnutí orgánu ochrany přírody nebo 

příslušným obecním úřadem. Pokud ne-
jsou dřeviny součástí významného kra-
jinného prvku nebo stromořadí, je možné 
ve volném režimu kácet stromy do obvodu 
kmene 80 cm měřeného ve výšce 130 cm 
nad zemí a zapojené porosty dřevin, pokud 
celková plocha porostu nepřesahuje 40 m2.

Když skácím strom, mám povinnost 
za něj vysadit jiný?

Obecní úřad dle zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, podle § 9 toho-
to zákona vždy nařizuje náhradní výsadbu, 
vzrostlý strom totiž plní v krajině důležitou 
funkci – produkuje kyslík až pro deset lidí, 
odebírá z prostředí oxid uhličitý, který způ-
sobuje změny klimatu a působí jako výkon-
ná klimatizace. Uložení náhradní výsadby 
nelze tedy brát jako trest za kácení, ale jako 
kompenzaci vzniklé ekologické újmy. Smy-
slem náhradní výsadby je zachování zeleně 
na daném stanovišti, včetně zachování její 
estetické, biologické a funkční hodnoty.
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Pokud si přejete, aby v případě úmrtí vašeho blízkého bylo zazvoněno umíráčkem 
na kapličce, obraťte se prosím na pana Bohuslava Adámka ml., Holubice 181,  

tel: 734 291 151. Služba je zdarma, včetně víkendů. 

Komunální odpad vyváží firma AVE každý sudý pátek, kontejnery tříděného 
odpadu na papír se vyváží každé sudé pondělí, na bioodpad každé úterý, plasty 
každou lichou středu a sklo vždy poslední týden v měsíci. Kontejnery na biood-
pad budou na vyhrazených místech rozmístěny koncem března. 

Sběrný dvůr Slavkov u Brna 
Zlatá Hora 1469 Provozní doba: 
tel.: 544 227 483 Pondělí  a středa 13:00 – 18:00 
mobil: 603 845 713 Sobota     8:00 – 12:00 

EKOLOGICKÉ OKÉNKO

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
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Adekvátní náhradou za vykácené stro-
my tak nemůže být výsadba v rámci par-
kových úprav na jiném místě, než je po-
zemek ve vlastnictví žadatele, ačkoliv to 
zákon o ochraně přírody, po předchozím 
souhlasu vlastníka pozemku na jiném 
místě, umožňuje. Toho chceme využít při 
výsadbě nové zeleně na obecních pozem-
cích, kdy v příštích dvou letech dojde 
k masívnímu kácení kolem trati z Bla-
žovic do Křenovic, která bude procházet 
rekonstrukcí. Správa železnic nám jako 

kompenzaci zaplatí nové stromy a keře, 
které budou vysazeny na nedávno zakou-
peném pozemku mezi Curdíkem a Pod-
nádražím, kde vznikne široký zelený pás 
jako krytí pro zvěř. Vzhledem ke sku-
tečnosti, že jsou stromy pro život v obci 
nezbytné, v rámci náhradních výsadeb 
musí být za pokácené stromy vysazeno 
takové množství nových stromů, aby 
i příští generace mohly žít v prostředí pl-
ném zeleně.

Ilona Marinčová, místostarostka

Za pálení trávy pokuta až desítky ti-
síc, co se smí a co ne

V zimním díle zpravodaje jsme se 
v rámci ekologického okénka dočetli 
informaci, že obyčejný občan odpady 
v kotli spalovat nesmí. Kromě toho, že 
k tomu nemá povolení krajského úřadu, 
by tím porušoval povinnost dodržovat 
přípustnou úroveň znečišťování a povin-
nost spalovat pouze paliva určená výrobcem 
kotle nebo paliva uvedená v povolení 
provozu. Nesmí se spalovat i např. hnědé 
uhlí energetické, lignit, uhelné kaly či 
proplástky. Porušení těchto povinností 
se klasifikuje jako přestupek na úseku 
ochrany ovzduší pod vysokými pokutami 
(jak u fyzických osob, tak u právnických 
či osob fyzických podnikajících).

Ale pozor! Pokutu až 50 000 Kč může 
úřad uložit i v případě, že občané spalují 
v otevřeném ohništi jiné materiály než 
suché rostlinné materiály neznečištěné 
chemickými látkami! Pokuty se řídí záko-
nem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, § 23 
odst. 1 písm. a). Znamená to, že občané 
nesmí na svých pozemcích spalovat ani 
čerstvě pořezané větve a právě posekanou 
trávu. Pravidla platí i pro právnické osoby 
nebo podnikající fyzické osoby.

V otevřených ohništích je tedy zaká-
záno pálit: obaly od plastů, igelit, barevné 
časopisy a noviny, chemicky ošetřené 
dřevo (okenní rámy, dřevotříska, dřevo 
ošetřené laky nebo barvou), vlhké zahrad-
ní odpady, gumu, chemické přípravky 
(o pálení vyjetých olejů nemluvě) apod. 
a další materiály, u jejichž spalování vzni-
ká velké množství pro člověka škodlivých 
emisí. Většina z nich zůstává ve vzduchu ve 
výšce 10 metrů a poté klesá zpátky na zem.

Rostlinné materiály je nejlepší využít do 
kompostu, díky němuž získáme kvalitní 
hnojivo do záhonů. A větve lze štěpkovat.

Pokud se i přesto rozhodnete odpady 
na zahradě spalovat, dodržujte alespoň 
tato bezpečnostní opatření:
• Pálení musí kontrolovat osoba, která 

dovršila věku 18 let, místo pálení se 
nesmí nechat bez dozoru.

• Ohniště musí být založeno na nehořla-
vém, např. hliněném podkladu, a musí 
být obloženo kameny nebo odkopáno 
k zabránění rozšíření ohně.

• Oheň se nesmí rozdělávat za pomoci 
hořlavých kapalin (např. benzín).

• Pálení se nesmí provádět při nepříz-
nivých povětrnostních podmínkách, 
jako je inverze nebo silný vítr.
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• Je nutné dodržovat bezpečnou vzdále-
nost ohniště od zástavby a hořlavých 
předmětů (domů, plotů, aut, apod.).

• Vždy musí být k dispozici prostředky, 
kterými oheň uhasíte – kbelík s vo-
dou, lopata a písek, zahradní hadice…

• V případě, že se oheň vymkne kontrole 
a nelze jej uhasit vlastními silami, je 
osoba, která pálí suchý zahradní odpad, 
povinna okamžitě ohlásit požár na číslo 
tísňového volání 112 nebo 150.

• Při plánovaném pálení biologického 
odpadu na vašem pozemku apelují 
hasiči na občany, aby tuto aktivitu 
předem ohlásili přes webový portál 
https://paleni.izscr.cz/. Aplikace slouží 
k ohlášení pálení místně příslušnému 
Hasičskému záchrannému sboru kraje. 
Objeví se jednoduchý formulář, kde 
se vyplní: spalovaný materiál, začátek 
pálení, konec pálení, způsob zajištění, 
zodpovědná osoba, včetně kontakt-
ních údajů na ni a identifikace místa 
pálení. Evidence slouží výhradně pro 
možnost ověření místa pálení s mož-
ným nahlášením požáru. (Právnické 
osoby a FO podnikající mají dokonce 
ohlašovací povinnost, za jejíž nedodr-
žení může být těmto osobám uložena 
pokuta až do výše 500 000 Kč.)
Dalším právním dokumentem, o který 

se obtěžování kouřem z otevřených ohnišť 
podpírá je Občanský zákoník. Obecně lze 
podle jeho definice říci, že je povinností 
každého zdržet se všeho, co působí, že odpad, 

voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, 
hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) 
vnikají na pozemek jiného vlastníka (souse-
da) v míře nepřiměřené místním poměrům 
a podstatně omezují obvyklé užívání po-
zemku.

V jiné situaci se ale bude nacházet sou-
sed, který pravidelně pálí odpad, včetně 
plastových lahví a soused, který na podzim 
jednorázově pálí shrabané listí. V praxi je 
zcela běžné, že si daný soused následky 
svého chování nemusí uvědomovat a plně 
postačí upozornění a ústní dohoda. Až v pří-
padě, kdy soused na tato upozornění nebude 
reagovat, případně je bude ignorovat, bude 
zapotřebí obrátit se na příslušné orgány.

Ústní domluva ale hraje v rámci vzá-
jemných sousedských vztahů klíčovou 
roli. Pakliže se situace vyhrotí, použijte 
linku 156, kde by vám měli operátoři 
městské policie poskytnout informace, 
jak dále postupovat v řešení situace (mu-
síte se na ně však obrátit v momentě, kdy 
k obtěžování kouřem a pálení nedovole-
ného materiálu právě dochází a měli byste 
pořídit doložitelné svědectví, např. foto-
dokumentaci mobilním telefonem).

Věřím, že v Holubicích je našim cílem 
udržovat korektní sousedské vztahy 
a není potřeba zde uvádět další kontakty 
na správní orgány, které by daný pro-
blémy řešily. Přeji všem co nejklidnější 
období jara a ať si užíváme jarní vzduch 
čerstvými doušky.

Ing. Hana Procházková

CO JE V OBCI NOVÉHO
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• Členové Tělovýchovné jednoty Holubi-
ce začali s rekonstrukcí kabin na hřišti. 
Mají vyměněná okna, vybourané vnitř-
ní prostory budovy, hotové podkladové 

betony, hydroizolace, podřezání, začí-
nají vyzdívat příčky a zateplovat fasádu.

• Pracuje se v Curdíku v budoucí odpo-
činkové zóně.
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• Pokračuje stavba rozšíření čistírny od-
padních vod, začaly montáže technologie 
a zapojování rozvaděčů.

• Od 1. března započala výstavba nového 
chodníku, který naváže na stávající 
chodník „Spodní sportovní ulice“ a bude 
pokračovat po odbočku křižovatky ke 
kostelu. Dále prochází rekonstrukcí také 
prostor před samoobsluhou: pro zvýšení 

bezpečnosti se posunula autobusová za-
stávka a vytvořila se před ní zálivka, ob-
jednaná je nová čekárna. Rekonstruová-
ny jsou i stávající chodníky dotčené 
stavbou a celkově se v místě nově upraví 
a obnoví parková zeleň.

• Pro zvýšení komfortu cestujících se také 
nově dláždí plocha na zastávce v Kruhu 
u mostu. I sem je objednaná nová čekárna.

V parku před samoobsluhou máme krás-
nou velikonoční výzdobu
Velikonoce už v mnoha rodinách splynuly 
se svátky jara. Není divu. Radost z toho, že 
se příroda zazelená a že se slunečné dny 
protahují, dokázala tradice leckde upozadit.
Na druhou stranu ale tradiční křesťanské 
svátky, jako Velikonoce, nedokázaly nikdy 
zastřít svůj původ v pohanských dobách. 
I křesťanské Velikonoce jsou příběhem 
vzkříšení a narození. Proč máme Veliko-
noce spojeny právě s vajíčky?
Právě vyzdobená vajíčka jsou součástí 
nejen každé správné pomlázky. Vajíčko 
v sobě nese zárodek nového života, proto 
je od pradávna symbolem plodnosti, zro-
zení a života vůbec. Symbolizovalo také 

chaos, ze kterého vznikl pozdější řád. 
Skořápka vejce značila i bezpečí. A jako 
symbol jara, jarních tradic a Velikonoc 
vůbec se přenesl i zvyk zdobit vejci naše 
domácnosti a předzahrádky.
Zaměstnanci obce se společně pustili do 
výroby velikonoční výzdoby, která zaplni-
la prostranství před samoobsluhou. Jejich 
šikovné ruce vytvořily mrkve a zajíčky ze 
slámy, sedící na lavičce.
Občané Holubic, pomozte nám s výzdo-
bou: připravený stromek před samoob-
sluhou čeká na vaše malovaná a jinak 
nazdobená vajíčka, která na něj můžete 
volně zavěsit a zpříjemnit si tak sobě 
i ostatním svátky. Děkujeme. 

Ilona Marinčová, místostarostka
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Rekonstrukce chodníku před samoobsluhou
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Když jsem požádala pana Václava 
Ondráčka o rozhovor, byla jsem ráda, že 
souhlasil. Přesto jsem šla na domluvenou 
schůzku tak trochu nervózní. Musím se 
přiznat, že patřím k nevěřícím a na chvíli 
mě napadlo, co si s věřícím člověkem, já 
neznaboh, budu vlastně povídat. Mé obavy 
se rozplynuly hned po prvních otázkách 
a odpovědích.

Pan Václav Ondráček patří k lidem, 
kteří dokážou „rozhýbat“ život v místech, 
kam přicházejí. Je holubickým rodákem, 
dlouholetým předsedou místní organizace 
KDU -ČSL a zastupitelem, stál u zrodu 
Korouhve sv. Václava, velkou měrou se za-
sloužil o zrekonstruování holubické fary 
a v neposlední řadě působí v kostele 
sv. Václava jako akolyta. Před dvěma lety 
jsme také v Holubicích oslavili významné 
kulaté výročí: 1 090 let od smrti sv. Václava 
a devadesát let od vysvěcení našeho kostela, 
který nese jméno tohoto patrona Českých 
zemí. Farníci okolí kostela k této příleži-
tosti krásně upravili a vysadili několik 
mladých stromků. I v důchodě pracuje 
jako revizní technik, s manželkou Annou 
vychoval tři dcery a syna a dnes je něko-
likanásobným spokojeným dědečkem.

Máme krásně opravenou faru, v níž 
by mohl farář v důchodovém věku žít 
ještě mnoho let. Ale za našimi věřícími 
pan farář dojíždí z nedalekých Pozořic. 
Budeme mít někdy svého duchovního?

V. O.: Naděje umírá poslední a stále 
doufáme, že ano. Faktem ale je, že kněží 
pomalu ale jistě ubývá a je problém s obsa-
zováním oficiálních farností. A Holubice 
jsou pouze filiálním kostelem spadajícím 
pod farnost Pozořice. Věřím ale, že se najde 
kněz, který bude chtít dožít důchod na 
poklidné faře v Holubicích.

Jak jste se stal akolytou? Co všechno 
tohle pověření obnáší?

V. O.: Akolytou jsem se stal proto, abych 
mohl pomáhat knězi při mši. Absolvoval 
jsem kurz a složil zkoušku. Akolyta je 
v překladu „ten kdo slouží.“ Je to člověk, 
který pomáhá knězi při službě u oltáře, 
rozdává Eucharistii a taky slouží těm, kteří 
nemohou navštěvovat kostel např. pro 
stáří nebo nemoc, a přitom chtějí přijímat 
Eucharistii – sv. přijímání. A také může 
sloužit bohoslužbu slova, pokud není 
možnost sloužit mši svatou.

Přibližte nám prosím činnost Korouh-
ve sv. Václava, a proč vůbec vznikla?

V. O.: Korouhev sv. Václava vznikla ze 
zcela prozaického důvodu. Jako nezisková 
organizace má možnost sdružovat finanční 
prostředky a podílet se tak na podpoře 
a rozvoji duchovního života v Holubicích. 
Její konkrétní činnost spočívá v rekon-
strukci fary, úpravě okolí kostela a v součas-
nosti k zaštítění výměny lavic v kostele. 
Nemohu pominout, že se tyto akce konaly 
za podpory Obce a Svazu zahrádkářů 
v Holubicích.

Mohl byste nám říct něco o sobě 
a svém životě? Proč je podle vás víra 
pro člověka důležitá?

V. O.: Víra je pro mě vlastně takovým 
kompasem v životě. Prostřednictvím de-
satera pomáhá člověku se orientovat 
v otázkách dobra a zla. A v neposlední 
řadě dává člověku naději. Víra je pro mě 
v mém životě nezastupitelná nejenom 
proto, že jsem byl ve víře vychován, ale 
hlavně proto, že s přibývajícími léty vidím 
stále se zhoršující situaci v sekularizova-
ném světě. Lidé mají stále měně zábran, 
neuznávají jakoukoliv autoritu a sami 
sebe považují za ty, kteří jsou nositeli  
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jediné pravdy. A podle toho se svět dostá-
vá na rozcestí.

Na dětství má spousta lidí nejsilnější 
vzpomínky. Jaké jsou ty vaše?

V. O.: Vzpomínky na dětství mám velice 
dobré. Žil jsem na okraji vesnice, v klid-
ném prostředí a přesto, že na moji výchovu 
neměli rodiče pro zaneprázdněnost příliš 
času, dávali mně všemožnou lásku a péči. 
Osobně si myslím, že vyrůstat v prostředí 
kovárny a drobného zemědělství je pro 
dítě velice poutavé a poučné. A pravdou 
je, že láska ke zvířatům a kovařině mně 
zůstala stále.

Jak se Vám v Holubicích žilo dříve 
a jak Vám zde žije dnes?

V. O.: Musím říct, že přes všechny 
změny, a některé jsou velice převratné, 
jsem v Holubicích spokojen a neměnil 
bych. Jako nepříliš šťastný vidím rapidní 
nárůst obyvatel v obci, na který není 
místní infrastruktura připravena, ale věřím, 
že se tento stav upraví a podmínky pro 
život se zlepší ke všeobecné spokojenosti.

Děkuji Vám za rozhovor. 
Ilona Marinčová, kronikářka

  

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

rok 1917

Kromě podpory války častými sbírkami 
peněz, látek a kovů, museli lidé sbírat i 
kopřivy. Nejvíce jich rostlo v zahradě na 
mlýně. Byly rozloženy na hůrce (půdě) u 
starosty, aby se usušily. Tam ale zplesnivě-
ly…

K válečným účelům byly 17. července 
zrekvírovány (roztaveny pro válečné úče-
ly) oba holubické zvony. Zvon v kapli sv. 
Gotharda na návsi vážil 91 kg, byl vyroben 
v roce 1892 v Brně firmou Hiller. Zvon ze 
zvoničky v Kruhu vážil jen 27 kg a pochá-
zel z roku 1833. Zvonička byla v roce 1919 
pro celkovou zchátralost zbořena, kostel v 
té době ještě nestál. Dle úsudku odborní-
ků byl zvon v Kruhu cennější a byl odlitý 
z lepší „zvoniny,“ než zvon na kapli.  Cena 
„zvoniny“ byla stanovena na čtyři koruny 
za kilo, takže obec obdržela od státu 472 
korun. V úterý v poledne 17. července se 
jimi zvonilo naposledy.

Citace ze školní kroniky: „30. července při-
šel do školy nadporučík se dvěma vojáky a se staros-
tou Cyrilem Frankem a chtěli ze školy oddělati 
měděný drát z hromosvodu. Poněvadž vojáci ne-
měli sebou náhradní drát pozinkovaný, nedovolil 
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správce školy na střechu vojínům vylézti, takže 
s nepořízenou odešli. Že prý bude učiněno udání, 
ale nic nepřišlo. 1. a 2. listopadu provedena sbírka 
prádla a různých odpadků. Celkem se sešlo tak vel-
mi málo, takže to ani nestálo za poslání. Beztoho 
lidé sami chodili v prádle polátaném, roztrhaném, 
ba některé dítky chodily i bez košil, poněvadž plát-
no a niti byly velmi drahé. Dne 7. listopadu odstě-

hovali se do své vlasti poslední Italové, kteří v naší 
obci žili přes dva roky a zakusili s naším chudob-
nějším obyvatelstvem dosti bídy a strádání.“

Do školy chodilo 158 dětí. V zimě často uči-
telé rušili vyučování, protože nebylo čím topit, 
byl naprostý nedostatek uhlí a dřeva. Celoroční 
sbírky mezi žáky vynesly 32 korun a 70 haléřů.“

Ilona Marinčová, kronikářka
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Zajímavé pamětnické fotografie Holubic 

V novém čísle našeho zpravodaje se 
můžete seznámit se starými pohlednicemi 
Holubic. Na prvním, vůbec nejstarším po-
hledu z roku 1903 si můžete prohlédnout 
obchod, náves u kapličky, náves v Kruhu se 
zvoničkou, která byla zbořena v roce 1919 
pro celkovou zchátralost a budovu vlakové-
ho nádraží. Na pohlednici najdete i infor-
maci o počtu obyvatel, kdy tehdy v Holubi-
cích žilo 466 a v Kruhu 276 obyvatel.

Druhý snímek vás zavede do roku 1929, 
je zde zobrazena obecní škola, náves s hos-
tincem, pohled na cvičiště (hřiště TJ Holu-
bice) a vlakové nádraží.

Na poslední fotografii z roku 1935 je opět 
náves s kapličkou sv. Gotharda, obchod u Ři-
čánků, kostel sv. Václava, který na předcho-
zích fotografiích chybí, protože byl postaven 
až roku 1929 a vodní mlýn „Stará valcha“ 
pana Bartoloměje Kepperta.

Ilona Marinčová, kronikářka
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Co mi vyprávěla stará lípa

Letošní mrazivé a větrné počasí nebylo 
zrovna přívětivé, neustálé mlhy a ledovka, 
co obaluje i drobné větvičky… Jaké bylo 
počasí v průběhu dějin v Holubicích 
a Kruhu? Bylo milosrdné nebo mrazivé 
jako letos? Co pěstovali naši předchůdci? 
Jedněmi z nejstarších stromů jsou lípy 
před hostincem, které mohly být vysazeny 
při vzniku Československa. Tu první prý 
tehdy (podle místní kroniky) nějaký ho-
lomek zlomil… Když se pod stromy 
v Holubicích procházím, napadá mě, 
jaké příběhy asi ševelí v jejich korunách. 
Co by mi řekla jedna z holubických lip 
o životě lidí, jejichž ruce ji vysadily?

„Lípo, co víš o obydlení tohoto místa?“

„Moji předci mi říkali, že první zmínka 
o obci na tomhle místě je z roku 1371. 
Nějak to souviselo s hradem Vildenber-
kem, tehdy největším hradem na Moravě. 
Vedlejší osada Kruh (dříve Tři dvory – 
Dreihöfe) se připomíná v dokumentech 
v roce 1349. Mnoho let byly tyto dvě osady 
samostatné a jednu dobu se zde mluvilo 
také o Nezeticích, které už dnes na mapě 
nenajdeme. Myslím, že to bylo dobré 
místo pro růst a živobytí. Jen občas velmi 
větrné a mrazivé. Některé zimy klesla 
teplota až pod mínus dvacet. Jednu zimu 
zde bylo i mínus 36 stupňů. Tehdy zmrzly 
i kravky ve stájích. A některé léto zase 
poničila velká sucha úrodu obilí. Co zapo-
čalo slunce, dokončily myši a různé breber-
ky… Ale jiné roky zase bylo dobře. Úroda 
hroznů, jablek, švestek nebo hub pomohla 
místním. Místní učitelé a faráři vždy 
vedli děti k péči o ovocnou a zeleninovou 
zahrádku u místní školy. Děti občas sbíraly 

také byliny nebo pomáhaly odstraňovat 
mandelinky. Byli to šikovní žáci.“

„Hrály si děti rády v místním potoku a jak 
to tady vypadalo?“

„Bývala tady vodní tvrz, rybník a potok 
Rakovec (přítok Litavy). Přejít Rakovec 
nebylo snadné. Několik mužů a koní zde 
utonulo za napoleonských válek. Břeh 
býval rozbahněný, ale v horku dělal radost 
místním dětem. Ty až do roku 1795 chodily 
do školy v Pozořicích. V prosinci 1825 se 
začala konečně budovat škola místní. 
Tehdy se hodně pěstovalo žito, pšenice, 
ječmen a luštěniny. Učitelé v Holubicích 
bývali mírumilovní, vedli děti k pěstování, 
k ručním pracem a neměli rádi přehnané 
tresty. O obecní sirotky bylo vždy posta-
ráno. Děti dostávaly šaty, občas mlsky 
a výtěžek z různých představení a sbírek. 
Vždy se o ně staral někdo místní. Solidarita 
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byla po mnoho staletí velká. A myslím, že 
soudržnost mezi lidmi pokračovala dál, 
Holubičtí odolali i německým nařízením 
za války a pokusům o kolektivizaci země-
dělství. Přesto plnili vše, co se po nich 
chtělo, žákyně pletly rukavice, mnoho se 
jich přihlásilo do Červeného kříže, nikdo 
nikoho nikdy nezradil.“

„Co víš o utrpení místních lidí?“

„Vím toho dost. Vždy ale byli odvážní. 
Vždy se postavili jeden za druhého. Oby-
vatelé Holubicka trpěli hlavně během 
vpádu švédských vojsk za třicetileté války. 
Holubice byly tehdy téměř vymazány 
z mapy. Přežili pouze tři lidé. Další ranou 
byl vpád Prusů roku 1742. Tehdy tady 
mohlo stát asi sedm chalup s loukami 
a pastvinami. Za napoleonských válek se 
fronta ustálila mezi Holubicemi, Kruhem 
a Pozořicemi. V roce 1930 zde řádila kul-
havka a slintavka. Hospodáři měli velké 
škody. A děti mlsaly jen ovoce. Za hospo-
dářské krize nízká výkupní cena plodin 
likvidovala zemědělce, ale lidé dostávali 
podporu v nezaměstnanosti, ti nejchudší 
i žebračenky. Občas se zde vyskytl lotr, 
který někomu rozbil okno nebo zapálil 
stoh. Ale místní říkají, že to byli potulní 
škodolibníci. Některé děti trpěly černým 
kašlem, jiné při epidemii dětské obrny. 
Ale pohyb na čerstvém vzduchu holubic-
kým dětem prospíval. Jen jednou to bylo 
zakázané úplně.“

„Doslechla ses o nějakých výjimečných 
událostech?“

„Ano, byla jich spousta. Plakala jsem 
s každým člověkem, který odešel z toho 
světa kvůli válkám, nehodám nebo z jiné 

nešťastné příčiny. Smála jsem se, když 
naším nádražím projížděl náš první pre-
zident a vlak vždy zpomalil, aby mohl 
zamávat dětem na peróně. Občas si někdo 
pod mou korunou vzpomenul na někoho, 
kdo odešel kvůli epidemii příušnic. Jsem 
ráda, že já a další stromy jsme ustáli ob-
rovskou vichřici v roce 1925, tehdy bylo 
mnoho stromů vyvráceno a hospodáři 
přišli téměř o veškerou úrodu. Občas se 
tady objevil problém s puklicemi nebo 
padlí, ale mí stromoví bratři se vždy ně-
jak vzpamatovali. V roce 1929 přeletěla 
vzducholoď Graf Zeppelin nad zdejší 
školou. To byla podívaná! Občas se obci 
podařil kousek a vysadila celou alej stro-
mů (třešně u kostela, Jubilejní sad nebo 
akáty v Kruhu). To bylo fajn, tehdy se 
lépe dařilo i včelstvům. Moc se mi líbila 
polární záře, kterou bylo možné vidět 
v roce 1938. Měla podobu tří rudých 
mraků se světlými sloupy, které se zvolna 
pohybovaly od severovýchodu k jihozá-
padu. Bohužel poté narukovalo šedesát 
mužů a pět jezdeckých koní k armádě 
a práce zůstala na těch, co zde zbyli. Ale 
naši vojáci, když mohli, tak i v zeměděl-
ství vypomohli. Občas se také stalo, že 
byla zima tak velká, že děti se zůstaly učit 
doma. Třeba v roce 1942, to se lidé jen 
těžko prohazovali od domu k silnici.“

„Vlastně bych řekla, že se vždy našlo 
řešení. A že po těžkém období zase příro-
da odměnila ty, kteří jí věřili. Bez toho by 
to nešlo. Jestli chcete slyšet to, co mi po-
vykládali ptáci, to by byl delší příběh…“

Děkuji paní Iloně Marinčové  
za nahlédnutí do holubické kroniky.

Hana Moualla www.hanamoualla.com
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Velká hra pro všechny – poznejte s námi Holubice

Už vás to doma nebaví? Našli jsme pro 
vás částečné řešení, abyste alespoň na chvil-
ku unikli čtyřem domácím stěnám a aktivně 
si užili jarní prosluněné dny procházkou!

Kulturně – školská komise pro vás připra-
vila program na čerstvém vzduchu: „Velkou 
hru – poznejte s námi Holubice,“ určenou 
pro všechny, kteří se jí chtěli zúčastnit.
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Tříkrálová sbírka letos probíhala jinak, bez koledníků a s příspěvky online

Uplynulý rok změnil život snad každého 
z nás. Zasáhl i přípravy Kašpara, Melichara 
a Baltazara na tradiční lednovou koledu. 
Tříkrálové skupinky dětí, které vyrážely 
do ulic, obcházely domy a byty, přinášely 
boží požehnání a koledovaly – takový byl 
ještě loni tradiční obrázek Tříkrálové sbírky. 
Kvůli opatřením proti šíření koronaviru 
jsme ovšem letos malé koledníky v Holu-
bicích nepotkali. Sbírka, která trvala od 1. 
až do 24. ledna, se přesunula do online 
světa, ačkoliv na vybraných místech bylo 

možné finanční příspěvky vhodit do zape-
četěných kasiček.

Cíl sbírky ale zůstal stejný – i letos chtěli 
lidé pomoci potřebným v nouzi.

Organizátoři děkují všem dárcům, kteří 
finančně přispěli online nebo příspěvkem 
do sbírkových pokladniček. Ve sbírce do 
pokladniček bylo v Holubicích celkem 
vybráno 6 178 Kč. Tato částka byla předána 
Charitě České republiky prostřednictvím 
oblastní Charity v Rajhradě.

Bohuslav Adámek nejst., koordinátor sbírky

KULTURA

Velká hra, včelka MájaVelká hra, včelka Mája
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Všechno vypuklo v sobotu 27. února. 
Účastníci si mohli stáhnout z webových 
stránek nebo si vyzvednout vytisknuté 
herní formuláře, které je nasměrovaly do 
různých koutů obce k plnění úkolů. Na 
trase Holubicemi bylo připraveno 24 sta-
novišť, kde je čekaly doplňovačky, hádanky, 
kvízy, netradiční PEXESO, poznávání pohá-
dek, pátrání s indiciemi, určování, co kam 
patří a nepatří i hledání předmětů a zvířátek. 
Snažili jsme se do hry zapojit všechny části 
Holubic, aby obyvatelé poznali i místa, kde 
třeba ještě nikdy nebyli.

Jak mi prozradila jedna maminka s hol-
čičkou: „Když si člověk z vycházky udělá 
prima pátračku, dcerka si provětrá mozko-
vé závity a já po delší době navštívím holu-
bickou střelnici s moc pěkným rozhledem, 
hned mám lepší pocit.“

Další soutěžící rodina s malými dětmi po-
chválila organizátorky: „Bydlíme v Holubi-
cích krátce a tato hra nás úplně dostala a na-
dchla. Je to výborný nápad. Nedovedeme si 
ani představit, kolik se za ní skrývá práce 
a úsilí všechno vymyslet, nachystat a zorga-
nizovat, klobouk dolů. Připravených úkolů 
je hodně, s dětmi nám to bude trvat několik 
dní, než všechno obejdeme a vyřešíme.“

Všichni úspěšní řešitelé si pak v pohostin-
ství U Kapličky mohli vyzvednout malou 
odměnu. Potěšilo nás, že hra bavila lidi napříč 
generacemi, nejen děti. Potvrdilo se nám 
jedno z pravidel soutěže, které říká, že hra je 
určena pro věkovou skupinu od dvou do 
devadesáti devíti let. Po třech týdnech hra 
končí a nám zbývá už jen vylosovat ze všech 
správně vyplněných formulářů osm rodin, 
které obdrží poukázky do restaurací, pro-
jížďku na voze s koňmi či adrenalinovou 
jízdu na bobové dráze.

Velké poděkování patří paní Michaele 
Koutné a paní Daniele Kuklínkové a všem, 

kteří nám s přípravou a realizací této logistic-
ky náročné akce pomohli, děkujeme také 
majitelům domů, kteří nám dovolili umístit 
úkoly za svá okna a ploty. Poděkování také 
patří Bobové dráze Kadlcův mlýn za spon-
zoring a panu Danielu Gerdovi z hostince 
U Kapličky za výbornou spolupráci.

Napsali nám:
„Chtěla bych vám poděkovat za parádní ná-

pad a povedenou soutěž. Dětem i nám se líbila, 
parádně jsme se prošli a potrápili hlavičky.;-)

A co jsem odpozorovala, tak luští spousta 
věkových kategorií a baví je to.

Takže za nás 1* a obrovská pochvala za to, 
co děláte. Velké díky!!!“

Romana Fendrichová

„Děkuji moc za úžasnou hru a zábavu pro 
mé syny minimálně na tři dny. Hezký den.“

Soňa Žampachová

„Děkujeme za příjemnou zábavu. Díky 
obci jsme spolu s Lilčou ušly asi 25 kilometrů 
v souhrnu, stezku jsem totiž rozdělila na jed-
notlivé okruhy. Našly jsme různá pěkná zá-
koutí. Děkujeme všem z obce za přípravu.“

Hana a Liana Moualla

Za kulturně – školskou komisi  
Ilona Marinčová a Petra Šujanová

Akční jarní prázdniny pro děti 
s holubickým tygrem

Stezka holubického tygříka přilákala 
o jarních prázdninách děti i rodiny nejen 
z Holubic, ale i z Brna a Vyškovska. Šlo 
o venkovní environmentálně -naučnou 
cestu, kterou jsem připravila především 
pro děti z prvního stupně základní školy. 
Zdálo se mi totiž, že děti začínají ztrácet 
zájem o téměř jakoukoliv aktivitu, že na ně 
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doléhá délka izolace od spolužáků. Chtěla 
jsem to maličko změnit a nabídnout jim 
neokoukanou aktivitu v přírodě.

Začátek stezky byl u kostela, okruh vedl 
dále kolem střelnice a v cíli, který byl 
u prvního bytového domu, děti čekalo 
překvapení v podobě kočkovníku. Tedy 
keře, na kterém vyrostly plyšové kočky. 
Opodál stála 1,5 metru vysoká slámová po-
stava kocourka Vincenta, se kterou se mohly 
vyfotit. Trasa měřila asi tři kilometry a tvoři-
lo ji 11 hracích stanovišť s poznávacími akti-
vitami o přírodě okolo nás. Děti poznávaly 
ptáčky na krmítku, stopy zvířátek, nebo stro-
my, které v okolí Holubic rostou a zároveň 
na nich bylo možné plnit různé zábavné 
úkoly (např. určovat světové strany pomocí 
hodinek, předvádění zvuků zvířátek, zahrát 
si „na nálety,“ což je hra velmi podobná hře 
na schovávanou).

A jak s tím souvisel kocour Vincenc alias 
Holubický tygr? Mezi stanovišti cestu 
zpestřily zajímavosti ze světa koček for-
mou kočičích příběhů. U každého ze šesti 
příběhů vyvěšených na této stezce, si děti 
mohly vzít jeden dílek skládačky a poznat 
tak podobu Holubického tygra. Ten byl 

inspirací i průvodcem celé této naší hry. 
Rád se totiž zastaví s každým na svých 
procházkách v okolí bytových domů. Ale 
pozor na něj, šelmu v sobě nezapře a občas 
vyjádří svůj postoj pokousnutím.

Moc mě potěšila odezva dětí, přestože 
bojovka byla fyzicky náročnější a zároveň 
prověřila znalosti přírodovědy školáčků. 
Věta: „Teto, to bylo skvělý!“ mi několikaná-
sobně vrátila energii vloženou do přípravy 
akce.

Děkuji všem, kteří se do aktivity jakkoliv 
zapojili.

Ing. Hana Procházková,  
autorka Stezky holubického tygra
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Povídání hajného Holuba

Loni jsme si povídali o mláďatech 
u nás nejčastěji se vyskytující zvěře. Ale  

 
víte, kteří dravci žijí v našem okolí a čím 
jsou nám užiteční? Ukážeme si, jak ně-
které z nich můžete poznat podle siluet.

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HOLUBICE - VELEŠOVICE

Konec stezkyKonec stezky
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Káně lesní (Buteo 
buteo) žije v Evropě, 
Asii i v Africe. Patří 
k nejběžnějším a nej-
rozšířenějším drav-
cům na celém území 
ČR. Celková délka 
těla se pohybuje kolem 50–55 cm, rozpětí 
křídel 126–138 cm a hmotnost 0,70–
1,20 kg. Zbarvení je od světlé po tmavě 
hnědou. Na prsou a břiše má hnědé skvrny 
ve tvaru srdíček. Za letu vidíme široká kří-
dla a krátký zakulacený ocas. Hnízdí jak 
v lesích, tak i v otevřené polní krajině. Čas-
to je můžete zahlédnout sedět na vyvýše-
ných místech např. stromech podél silnic, 
sloupech aj. Hlavní složku potravy tvoří 
především hlodavci a další drobní živoči-
chové. Jejich pomoc jsme ocenili zejména 
předloni, při přemnožení hrabošů. Nicmé-
ně mohou působit i jako škodná, jelikož 
loví i drobnou zvěř.

Poštolka obecná (Falco tinnunculus) vy-
skytuje se téměř v celé Evropě kromě nej-
severnějších částí. U nás je zcela běžným 
dravcem a můžeme se s ní setkat ve volné 
krajině i ve městě. Celková délka těla je 
31–37 cm a hmotnost mají 14–22 dkg. 
Rozpětí křídel dosahuje až 70 cm. Zbarve-
ní na hřbetu je červenavě hnědé, poseté 
černými skvrnami. Spodní strana těla je 
nažloutlá s tmavými skvrnami. Samec má 
modrošedou hlavu a na rýdováku tmavou 
pásku. Samice má hnědou hlavu a na rýdo-
váku několik tmavých příčných pruhů. 
Hnízda si staví v korunách stromů. Občas 
využívá opuštěná hnízda vran, strak a také 
dutiny stromů a věže vysokých budov. Od 
poloviny minulého století se šíří do měst, 
kde úspěšně hnízdí. Obvyklou potravou 
poštolky jsou drobní hlodavci, hmyz, ptá-
ci, plazi a měkkýši.

Moták pochop (Circus aeruginosus) se 
vyskytuje téměř v celé Evropě a Asii. Je 
o něco menší než káně lesní. Žije převáž-
ně v blízkosti vodních ploch. Samec má 
hnědé zbarvení se světlejší hlavou, na 
křídlech s modrošedým pásem a stříbro-
šedým rýdovákem. Samice je tmavě hně-
dá se žlutou hlavou. Samci i samice mají 
dlouhé, tenké a neopeřené stojáky. Roz-
pětí křídel bývá až 125 cm. Hmotnost se 
pohybuje mezi 0,75–1,20 kg. Patří mezi 
tažné ptáky. K nám přilétá v březnu 
a dubnu. Hnízdí obvykle na zemi. Hníz-
da si staví z rákosu a klacíků. Potravu 
motáků nejčastěji tvoří drobní savci (do 
velikosti malého zajíce) a ptáci (do veli-
kosti koroptve, bažanta). Klouzavě létá 
nad zemí a kolem vodních ploch a hledá 
potravu.

Moták pilich (Circus cyaneus) se vysky-
tuje téměř v celé Evropě a Asii. V České 
republice hnízdí roztroušeně. Dospělec 
je menší a štíhlejší než moták pochop. 
Rozpětí křídel je mezi 70 až 90 cm 
a hmotnost 0,30–0,60 kg. Samice a mláďa-
ta mají tmavě hnědé zbarvení, na spodní 
straně jsou světlejší s podélným proužko-
váním. Samec je světle šedý s černými 
konci křídel. Stojáky a světla má žluté.

Nejčastěji obývá otevřené krajiny pa-
horkatin a rovin. Hnízdo si buduje na 
zemi na podmáčených loukách, polích, 
mokřadech. Potravu tvoří převážně drobní 
savci a ptáci, občas i hmyz a mršiny. 
Z hlediska mysliveckého hospodaření 
může páchat škody na pernaté zvěři. Patří 
mezi silně ohrožené druhy.

Sova pálená (Tyto 
alba) je středně velký 
druh sovy, nápadný 
hlavně výrazným 
srdcovitým závojem 
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kolem očí. Jedná se o nejrozšířenější druh 
sovy vůbec. Středně velká, štíhlá sova 
s dlouhýma nohama. Délka těla je 33–
39 cm, rozpětí křídel 80–95 cm. Hmotnost 
se pohybuje mezi 200–400 g. Svrchu je šedá 
a okrová, zespodu v závislosti na poddruhu 
buď čistě bílá nebo žlutooranžová. Výrazný 
obličejový závoj je světlý a má typicky srd-
covitý tvar, oči jsou černé. Obě pohlaví jsou 
zbarvena podobně, samci bývají o něco 
světlejší. Létá houpavě, elegantně a zcela 
neslyšně, často s volně svěšenýma nohama. 
Na území ČR hnízdí pravidelně, ale vzácně, 
především v nižších polohách. Potravu tvo-
ří hlavně hlodavci, méně ptáci, obojživelní-
ci a drobní savci (hraboši, vrabci).

Kalous ušatý (Asio otus) je středně velká 
sova hnědého a černého zbarvení s cha-
rakteristickým prodlouženým opeřením 
kolem ušních otvorů, díky kterému získal 
svůj název v mnoha světových jazycích. 
Nápadný je také jeho oválný tvar obličeje 
s dobře patrným bílým peřím v závoji kolem 

žlutočervených 
očí ve tvaru pís-
mena X. V ČR se 
jedná o jednu 
z nejhojnějších 
a nejrozšířeněj-
ších sov vůbec. 
Jejím přirozeným 
biotopem jsou 
převážně řídce 
porostlé otevřené 
kulturní krajiny, 
přes den se často 
zdržuje v lesích. Je aktivní za soumraku 
a v noci. Délka jeho těla činí 35–40, prů-
měrně tedy 38 cm a v rozpětí křídel měří 
90–100 cm. Hmotnost se u samců pohy-
buje mezi 220–305 g, u samic pak mezi 
260–435 g. V jeho potravě se nejčastěji 
objevují hlodavci (hraboši, myšice, mladí 
potkani, veverky, mladí králíci, rejsci, krt-
ci), díky čemuž je považován za užitečné-
ho, ale požírá také jiné savce, menší dru-
hy ptáků a hmyz.

Nezapomeňte také, že zvěř již vyvádí 
mladé, aktuálně zajíci. Proto prosíme 
všechny pejskaře, aby své mazlíčky měli 
na vodítku, aby neštvali zvěř. Děkujeme.

Zdroje: https://www.myslivost.cz/Casopis
Myslivost/Myslivost/2009/Cerven2009/

Nektere druhy ptaku z radu dravcijejich zivot

 

 

 

 

 

 

Bludiště:
Pan Hrdlička nedbal rad myslivců 

a svého pejska Broka nechal běhat na 
volno, bez vodítka. Brok u střelnice začal 
prohánět zajíce. Najde zaječí maminka 
své mládě?

Za MS Holubice Velešovice Pavel 
a Pavla Křížovi
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Tělovýchovná jednota Holubice  
– oddíl volejbalu

V době, kdy nám není dovoleno prová-
dět naši hlavní činnost, tedy sportovat a sta-
rat se o pohyb mládeže, jsme se rozhodli 
zvelebit prostory kabin našeho venkovního 
areálu. Postupná rekonstrukce hřiště upro-
střed obce vlastně započala už v roce 2019, 

kdy jsme postupně opravovali schodiště, 
oplocení se vstupní bránou a také postavili 
ohradu na antuku. Také se za finanční po-
moci holubických zahrádkářů povedlo vy-
budovat dřevěný domek na občerstvení.

Teď ale zpět ke kabinám. Vše začalo 
9. ledna 2021, kdy jsme provedli kompletní 
vyklizení. Pak již došlo k demolici příček, 
natažení nové vodoinstalace a odpadů,  

ZE SPORTU

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY A ZE ŠKOLY

Ze školky

Zima se s námi pomalu loučí, začíná 
jaro a školní rok se přehoupl do druhé po-
loviny. Podíváme se tedy, co jsme od ledna 
do března v naší mateřské škole zažili.

Na začátek bych ráda uvítala novou paní 
učitelku Ditu Strmiskovou a popřála jí, ať 
se jí ve třídě Koťátek líbí. Leden patřil 
vzpomínkám na Vánoce, pohádkám a ře-
meslům. Právě k tématu práce a řemesla si 
třída Berušek připravila speciální den. Děti 
mohly přijít do školky v převleku nějakého 

povolání a nejčastěji to byly kadeřnice, dok-
toři, nebo hasiči. V únoru pak ve všech tří-
dách proběhl tradiční karneval plný her, 
zábavy, hudby a oblíbené hostiny. Fotogra-
fie z karnevalů najdou rodiče na webu školy.

Z důvodu nařízení vlády ČR je mateřská 
škola od 1. března do odvolání uzavřena. 
Věříme, že se situace brzy zlepší a opět se 
s dětmi setkáme. Pro předškolní děti jsou 
na webu připraveny pracovní listy, které po 
otevření školky odevzdají ve své třídě.

Petra Šťastná, učitelka MŠ

Karneval - BeruškyKarneval - Berušky
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Srdečně blahopřejeme všem občanům, 
kteří oslavili své životní jubileum: 

Leden pan Rostislav Bittner
Únor paní Irena Klubalová
 paní Eva Kachlíková
 pan Zdeněk Šimoník
 paní Josefka Hanáková
Březen paní Růžena Bartáková
 pan Bedřich Podsedník
 paní Josefa Čermáková
 pan Jan Kachlík
 pan Alois Chlup
 paní Marcela Nohelová

Rozloučili jsme se
 pan Jiří Klubal

Vážení spoluobčané, abychom předešli 
případným konfliktům a nedostali se do 
rozporu se zákonem (č. 101/2000 Sb. o ochra-
ně osobních údajů), vyzýváme ty občany, 
kteří se zveřejněním svých údajů v této rub-
rice nesouhlasí, aby svoji námitku 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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

betonáž podlah a zaizolování stavby. Nyní 
je prováděna výstavba příček, výměna 
oken a dveří a natažení rozvodů elektřiny. 
Čekají nás omítky, fasáda včetně zateplení 
a nová pokrývka střechy. Finalizovat bude-
me instalací sanitárního zařízení a ostatní-
ho vybavení. V rámci rozpočtu bychom 
měli být schopni také zastřešit současnou 
terasu.

Tímto bych chtěl poděkovat Obci 
Holubice, která finanční náklady spojené 

s rekonstrukcí nejen kabin, ale i celého 
areálu, kompletně hradí. Věřím, že areál 
bude sloužit nejen nám sportovcům, ale že 
pěkné prostředí ocení i ostatní občané 
obce na tradičních sportovních i mimo-
sportovních akcích, které se na hřišti ode-
hrávají. Doufejme, že se blýská na lepší 
časy a že se na hřišti už konečně potkáme.

za TJ Holubice, oddíl volejbalu,  
Richard Surman 

Rekonstrukce kabinRekonstrukce kabin
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Bobová dráha Kadlcův mlýn  
v brněnském Mariánském údolí  

Nástupní i výstupní místo se nachází pod kopcem 
u vchodu do restaurace Kadlcův mlýn. 

Na dráze se vozíky pohybují na trubkové kon-
strukci. Jezdec je připoután pásem, stejně jako 

v autě a brzdou reguluje rychlost bobu. Za jízdy 
není možné z bobu vystoupit. Maximální rychlost je asi 40 kilometrů v hodině, 
dráha je dlouhá 988 metrů, má 12 zatáček a jednu „vývrtku“. S cestou nahoru 

dlouhou 210 metrů je to zhruba kilometrový okruh. Za hodinu se může svézt 300 lidí.
Samotná jízda poskytuje adrenalinový zážitek nejen pro mladé jezdce, 

přijďte se o tom přesvědčit!
Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce  

a provoz turistických cílů výrazně omezeny.  
Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Redakční uzávěrka pro příspěvky příštího čísla Holubického zpravodaje bude 12. června 2021.  
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, Holubický zpravodaj v elektronické podobě 
i všechny fotografie z akcí, pořádaných v obci, můžete najít na webových stránkách Holubic: 

www.holubiceou.cz.

INZERCE
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Hledám hodnou paní na občasný dohled nad školáčkem u úkolů i ve volném čase, 
jedenkrát až dvakrát týdně, místo a čas dohodou. Tel. 777 294 658.

Redakce zpravodaje  Redakce zpravodaje  
a vedení Obce Holubice  a vedení Obce Holubice  
Vám přejí příjemné  Vám přejí příjemné  
a klidné prožití  a klidné prožití  
velikonočních svátků.velikonočních svátků.
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VELKÁ HRA,  
DOPLŇOVAČKA

VELKÁ HRA,  
POHÁDKA O ČERVENÉ 

KARKULCE

VELKÁ HRA

VELKÁ HRA,  
POČÍTÁNÍ KOČEK  

V CURDÍKU

SVATOVÁCLAVSKÉ HODY 28. A 29. ZÁŘÍ

HOLUBICKÉ SENIORKY 
PŘED PILOU SLADKÝCH

PRÁCE A ŘEMESLA  
- BERUŠKY

KARNEVAL - KOŤÁTKA

KARNEVAL - PEJSCI



HOLUBICKÝ HOLUBICKÝ 
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HOLUBICKÝ ZPRAVODAJ - LEDEN–BŘEZEN 2021.  
Periodický tisk územního správního celku, vydává Obec Holubice. 
Grafika a tisk: PROTIS, spol. s r. o., Podolí 115,  664 03.     
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REKONSTRUKCE CHODNÍKU  
PŘED SAMOOBSLUHOU

SAKURA BYLA PŘESAZENA 
PŘED OBECNÍ ÚŘAD

WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ  
V ODPOČINKOVÉ ZÓNĚ  

V CURDÍKU

VÝSTAVBA ČISTÍRNY 
ODPADNÍCH VOD
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