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Asi každý zaregistroval úpravu návsi 
a nový chodník, snažíme se veřejný prostor 
postupně zvelebovat. Přehled jednotlivých 
akcí je v dalším článku: „Co je v obci nové-
ho“. Další větší stavbou je rekonstrukce 
cesty kolem Rakovce. Většina cesty je v ka-
tastrálním území obce Velešovice, projekt 
rekonstrukce je zadán Státním pozemko-
vým úřadem ve Vyškově a dodavatelem 
stavby byla vysoutěžena firma Strabag. 
Část cesty v našem vlastnictví nebyla součás-
tí projektu. Požádali jsme proto dodavatele 
o nacenění opravy naší části cesty v délce 
cca 50 metrů. Opravu uhradíme z obec-
ních prostředků a z příspěvku společnosti 
Rakovec, a. s. Termín dokončení opravy je 
konec srpna. Proběhlo první setkání s pro-
jektanty v rámci přípravy projektů na rybník. 
Výstavbu rybníka zadává Státní pozemkový 
úřad Vyškov v návaznosti na provedené 
pozemkové úpravy.

Dále pracujeme na přípravě studie nové 
základní školy. V rámci zajištění finanč-
ních prostředků jsme se obrátili se žádostí 
o pomoc na ministerstvo školství.

V oblasti školství dochází v obci k vý-
znamné změně. Na základě vlastní žádosti 
odchází do důchodu paní ředitelka 
Mgr. Milena Vodičková. Chci ji i tímto 

způsobem poděkovat za dosavadní starost 
a péči o školu, zaměstnance a vzdělání na-
šich dětí. Na obsazení místa ředitele/ky byl 
vypsán konkurz. Po zralé úvaze jsem do 
pozice ředitelky jmenoval paní Mgr. Janu 
Ševčíkovou. Přeji si, aby navázala na dosa-
vadní výborné výsledky našich žáků a dařilo 
se jí zvládat všechny povinnosti, které s sebou 
pozice nese.

Velkým tématem je také stálý nárůst do-
pravy nejen v naší obci. Pokusíme se o ob-
novu vlakové zastávky v obci. Máme sice 
nádraží, koleje a vše ostatní, ale vlaky jen 
projíždí. Se žádostí obnovy zastávky oslo-
vujeme ministerstvo dopravy, generální 
ředitelství správy železnic a vedení Inte-
grovaného dopravního spojení v Brně.

Obec netvoří jen starosta, zastupitelstvo 
a zaměstnanci, ale my všichni. Je proto 
s podivem, že si někteří neváží společné 
práce a najdou se i tací, kteří sotva dokon-
čenou práci ničí. Važme si prosím práce 
ostatních i své a snažme se vytvořené hod-
noty zvelebovat, ne ničit.

Konečně přichází teplo, léto a prázdniny. 
Přeji všem zasloužený odpočinek, pohodové 
léto a hodně příjemných zážitků.

Petr Hanák, starosta

SLOVO STAROSTY

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Ze 3. zasedání Zastupitelstva obce 
Holubice, konaného dne 28. dubna 2021

Zastupitelstvo schvaluje:
• Vyvěšení záměru prodeje části pozemku 

p. č. 1562/1 v Curdíku, o výměře cca 100 m2.
• Deleguje v souladu s ustanovením § 84 

odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
pana Petra Hanáka jako zástupce a paní 
Ilonu Marinčovou jako náhradníka to-
hoto zástupce pro případ jeho nemoci 
nebo pracovního zaneprázdnění, k za-
stupování obce Holubice na valných 
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hromadách společnosti Vodovody a kana-
lizace Vyškov, a. s., IČ 49454587, konaných 
v průběhu roku 2021.

• Kupní smlouvu mezi Obcí Holubice na 
pozemky parc. č. 579/14 a parc. č. 579/20 
za cenu 22 800 Kč. Jsou to pozemky ko-
lem vlakové vlečky a obec tyto pozemky 
kupuje za účelem budoucí výstavby pří-
stupové cesty ke školskému zařízení.

• Závěrečný účet za rok 2020 s výhradou.
• Účetní závěrku Obce Holubice za rok 

2020 v plném rozsahu.
• Smlouvu o právu provést stavbu mezi Obcí 

Holubice a firmou MIRROR Develop-
ment, s. r. o. na pozemcích obce KN 
558/1, 558/13, 558/36, 565/43, 565/45, 
1911, 1916, 1919, 1920 a budoucí vlast-
ník pozemků 579/4 a 563/3. Jedná se 
o výstavbu jedenácti vila domů se 37 byty. 
Proběhla rozsáhlá diskuze na téma staveb-
ní uzávěra, na jejímž konci pan starosta 
vyzval zastupitele k vyjádření o hlasování 
o právu stavby. Konstatoval, že se má 
dodržovat nějaká právní kontinuita, 
protože obec má platný územní plán 
a podle toho orgány, které jsou kompe-
tentní vydávat stanoviska, musí konat. 
Pan starosta podal vysvětlení, co je sta-
vební uzávěra.

• Plánovací smlouvu mezi Obcí Holubice 
a firmou MIRROR Development, s. r. o. 
Předmětem Plánovací smlouvy je pře-
vedení společných prostor a prodlouže-
ných inženýrských sítí do majetku obce 
Holubice. Firma MIRROR Development, 
s. r. o. se zavazuje, že uhradí obci příspě-
vek na infrastrukturu ve výši 35 000 Kč 
za každý byt, tedy celkem 1 295 000 Kč 
nejpozději do šedesáti dnů od dokončení 
a předání splaškové kanalizace do majetku 
obce Holubice.

• Finanční příspěvek Lince bezpečí, z. s. 
ve výši 7 500 Kč.

• Deleguje v souladu s ustanovením § 84 
odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
pana Petra Hanáka jako zástupce a paní 
Ilonu Marinčovou jako náhradníka to-
hoto zástupce pro případ jeho nemoci 
nebo pracovního zaneprázdnění, k zastu-
pování obce Holubice na valné hromadě 
společnosti Respono, a. s., IČ 49435612, 
která se bude konat 22. 6. 2021.

• Vyvěšení záměru bezúplatného převodu 
pozemku parc. č. 1282 k. ú. Holubice ve 
vlastnictví obce Holubice na Jihomo-
ravský kraj. Pozemek tvoří část příkopu 
podél silnice Rousínov – Rohlenka.

• Částku max. 427 950,51 Kč bez DPH na 
opravu cesty do Velešovic, podél potoka 
Rakovce, společnosti STRABAG. Pan 
starosta navrhl schválit kompletní variantu, 
s tím, že až bude odfrézován povrch, 
bude snazší posoudit, zda je nutné provést 
kompletní variantu. Cena bude upřesněna 
po odfrézování horní vrstvy asfaltu 
a stavu podloží vozovky. Pozemkový 
úřad řeší projekt opravy cesty z Velešovic 
do Holubic a také ho v katastru obce Vele-
šovice financuje. Asi 50 m cesty je na 
území katastru obce Holubice a oprava 
hrazená Pozemkovým úřadem se na tuto 
část nevztahuje.

• Vyvěšení záměru směny pozemku parc. 
č. 2028 k. ú. Holubice a pozemku parc. 
č. 793/5 k. ú. Tvarožná mezi Obcí Holu-
bice a Obcí Tvarožná.

• Vyvěšení záměru směny části pozemku 
parc. č. 399/1 ve vlastnictví obce Holubice 
za pozemek parc. č. 579/19. Důvodem 
směny je umístění budoucí cesty na po-
zemcích obce.
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• Vyvěšení záměru prodeje části obecního 
pozemku parc. č. 1296 k. ú. Holubice 
o výměře 13 m2.

• Pořádání přívesnického tábora a pověřuje 
paní Petru Šujanovou k zastupování ve 
věcech organizačních v souvislosti s po-
řádáním přívesnického tábora.

• Paní Iloně Marinčové odměnu ve výši 
2 900 Kč měsíčně za vedení Holubického 
zpravodaje a odměnu za vedení obecní 
kroniky ve výši 6 000 Kč za rok od 1. 4. 2021.

• Rozpočtové opatření č. 2/2021.
• Dodatek pachtovní smlouvy Úprava 

bodu č. 3.1- navýšení sazby pachtovné-
ho mezi Obcí Holubice a společností 
RAKOVEC, a. s. Celková částka pach-
tovného je 81 224 Kč za rok.

• Dohodu o rezervaci kapacity ČOV Ho-
lubice při provozu objektu na adrese 
Holubice 359, Holubice, okr. Vyškov 
mezi Obcí Holubice a European Data 
Project, s. r. o. a Paradise Casino Admi-
ral, a. s. na rezervaci kapacity 160 ekviva-
lentních osob v ČOV Holubice.
Zastupitelstvo neschvaluje:

• Usnesení č. 2 doplnění programu o bod 
příprava stavební uzávěry.
Různé:

• Pan starosta informoval o konkurzním 
řízení na místo ředitele ZŠ a MŠ Holubi-
ce. V úterý 27. 4. 2021 proběhlo otvírání 
obálek přihlášených uchazečů. Bylo podá-
no pět nabídek. Dne 13. 5. 2021 proběhne 
výběrové řízení.

• K námětům a připomínkám spoluobčanů 
pan starosta řekl:
Byla podepsána smlouva se Zásilkovnou 
na umístění boxu.
Na pracovním zasedání se zastupitelé 
shodli, že v daný okamžik se obecní vyhláš-
ka ohledně pálení v obci vydávat nebude.

Ohledně dopravní značky zákazu vjezdu 
z Kruhu do Blažovic okolo střelnice pan 
starosta řekl, že pokud tam někdy znač-
ka byla, tak nebyla umístěna v souladu 
s pasportem dopravního značení.
Totéž se týká i návrhu na umístění zr-
cadla u kulatého mostu. Musí být ře-
šeno pasportem dopravního značení. 
Ing. Procházková se zeptala, proč ve-
dení obce nenechá udělat nový pasport 
dopravního značení. Pan Přibyl řekl, že 
je to proces, který trvá minimálně 18 až 
24 měsíců. Pan Košíček řekl, že nerozu-
mí tomu, že vedení obce má argumenty, 
že to nejde, že to dlouho trvá a myslí si, 
že vedení obce by to mělo řešit.

• Pan Hora poslal vedení obce dotazy 
ohledně nového územního plánu obce. 
Pan starosta přečetl dotazy a podal odpo-
vědi. Na dotaz, v jakém stádiu se nachází 
příprava nového územního plánu obce 
pan starosta odpověděl, že byl doručen 
z územního plánování Slavkov návrh 
zadání územního plánu obce Holubice, 
které bylo vyvěšeno na úřední desce 
obce. Po uplynutí zákonné doby vyvě-
šení bude zadání schvalováno zastupi-
telstvem. Poté Urbanistické středisko 
vstoupí v jednání s obcí a bude řídit 
tvorbu nového územního plánu obce, 
bude vypsáno i dotazníkové šetření. Pan 
Hora se zeptal, zda dotazy do dotazníku 
bude tvořit Urbanistické středisko. Pan 
starosta odpověděl, že to bude ve spolu-
práci s obcí.

• Pan starosta podal informace k rozšíření 
ČOV Holubice.

• Paní Burdová měla připomínku ohled-
ně velkého zápachu a kouře z komína 
domu, který blízce sousedí s mateřskou 
školou. Ve školce nelze větrat a pobyt na 
zahradě z důvodu znečištěného ovzduší je 
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téměř nemožný. Poprosila vedení obce 
o nápravu. Pan starosta podotkl, že obec 
není oprávněná toto řešit, vyzve majitele 
domu k nápravě, pokud nebude majitel 
reagovat, obrátí se na životní prostředí. 
Dále se zeptala, v jaké fázi je příprava 
nové mateřské školky v Curdíku. Pan 
starosta odpověděl, že v současné době 
se školka projektuje a záměr je staveb-
ním úřadem Slavkov předschválen.

• Paní Dagmar Burdová pochválila za 
změny, které v obci probíhají. Jako pří-
klad uvedla výstavbu chodníků u samo-
obsluhy a výsadbu v obci.

• Pan starosta podal informace ohledně 
výsadby zeleně v obci a o využití odpo-
činkové zóny v Curdíku, která by měla 
být k dispozici občanům do prázdnin.

• Pan Hora se zeptal na osud komise pro 
zeleň. Poslední zasedání komise bylo 
koncem roku 2020. Paní Šujanová od-
pověděla, že komise se neschází, činnost 
řeší telefonicky a Ing. Procházková přes 
facebook.

• Pan Hradečný poděkoval za výstav-
bu zastávky u samoobsluhy a zeptal se 
proč nebylo zhotoveno parkování před 
samoobsluhou. Pan starosta odpověděl, 
že projekt na chodníky byl zhotoven dle 
stanovisek dotčených orgánů a parková-
ní aut umožněno nebylo.

Ze 4. zasedání Zastupitelstva obce 
Holubice, konaného dne 26. května 2021

Zastupitelstvo schvaluje:
• Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. SPP/035/2019 

mezi Obcí Holubice a Vodovody a kana-
lizace Vyškov, a. s. Předmětem Dodatku 
č. 2 je výše pachtovného s účinností od 
1. 1. 2021, které činí 36 876 Kč ročně za 

části vodovodů, které nejsou ve vlast-
nictví VaK Vyškov, cena provozování 
a cena vodného je od 1. 1. 2021 ve výši 
46,19 Kč bez DPH.

• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene mezi Obcí Holubice 
a společností EG.D, a. s. Předmětem 
Smlouvy je uložení kabelu NN na po-
zemku obce p. č. 1863 k. ú. Holubice.

• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene mezi Obcí Holubice 
a EG.D, a. s. Předmětem Smlouvy je 
uložení kabelu NN v pozemku obce 
p. č. 1863 k. ú. Holubice.

• Kupní smlouvu na pozemek obce 
p. č. 398/22 k. ú. Holubice o výměře 
21 m2 za cenu 21 000 Kč.

• Směnnou smlouvu mezi Obcí Holubice 
a Obcí Tvarožná na pozemek p. č. 793/5 
k. ú. Tvarožná, ve vlastnictví Obce Holu-
bice, za pozemek p. č. 2082 k. ú. Holubice 
ve vlastnictví Obce Tvarožná. Jedná se 
o směnu pozemků o stejné výměře 
340 m2. Směna pozemků bude bez do-
platků, obec Holubice zaplatí návrh na 
vklad do katastru nemovitostí.

• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sběru, pře-
pravě a odstraňování odpadu uzavřenou 
mezi Obcí Holubice a společností AVE 
CZ odpadové hospodářství, s. r. o. Doda-
tek č. 1 doplňuje právní změny, které jsou 
způsobeny přijetím a účinností nového 
zákona o odpadech od 1. 1. 2021.

• Dodatek č. 1 Smlouvy o přeložce zaří-
zení distribuční soustavy mezi Obcí 
Holubice a EG.D, a. s.

• Slevu 50 % na nájemném hostince U Kap-
ličky za měsíc květen a červen 2021.

• Smlouvu o zřízení věcného břemene 
mezi Obcí Holubice a EG.D, a. s. na 
pozemku obce p. č. 597/1 k. ú. Holubice 
za jednorázovou náhradu 1 000 Kč +DPH. 
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Předmětem Smlouvy je kabelové vede-
ní NN v pozemku obce p. č. 597/1 k. ú. 
Holubice.

• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi 
Obcí Holubice a Urbanistickým stře-
diskem Brno, spol. s r. o. Předmětem 
Dodatku č. 1 je upřesnění zadání zpra-
cování územního plánu obce Holubice 
s prvky regulačního plánu, ve kterém se 
říká, že obsahem prací budou doplňující 
průzkumy a rozbory. Územní plán je 
rozdělen na tři etapy: I. etapa – návrh 
územního plánu pro společné jednání, 
II. etapa – upravený návrh územního 
plánu pro veřejné projednání a III. etapa – 
výsledný návrh před vydáním územního 
plánu formou opatření obecné povahy. 
Dodatkem se nemění cena díla, ani ter-
mín zhotovení.

• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene mezi Obcí Holubice 
a EG.D, a. s. Týká se umístění distribuč-
ní soustavy – kabelového vedení NN 
v pozemcích obce p. č. 395/10 a 396/3. 
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně 
za jednorázovou náhradu v celkové výši 
1 600 Kč + DPH.

• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene mezi Obcí Holubice 
a EG.D, a. s. Týká se umístění distribuční 
soustavy – kabelového vedení na po-
zemku obce p. č. 1974 k. ú. Holubice. 
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně 
za jednorázovou náhradu v celkové výši 
2 000 Kč + DPH.

• Pověření vedení obce k právnímu zajiš-
tění připravované stavební uzávěry na 
území obce Holubice. Přijetím stavební 
uzávěry může obec do doby vydání no-
vého územního plánu obce na vybraných 
pozemcích zakázat jakoukoliv výstavbu. 
V novém územním plánu budou regu-

lativa, kterými bude dáno, co se bude 
smět na daném pozemku postavit. Paní 
Effenbergerová poznamenala, že bytové 
domy v Kruhu jsou postaveny na po-
zemcích, které byly původním územním 
plánem určeny k výstavbě rodinných 
domů, nebo maximálně dvoupodlažních 
budov. Myslí si, že obec neměla povolit 
výstavbu bytových domů.

• Kupní smlouvu č. 11362021 mezi Obcí 
Holubice a EG.D, a. s. na pozemek 
obce p. č. 1933/2 o výměře 37 m2 za 
cenu 32 560 Kč + DPH. Jedná se o po-
zemek u přejezdu vlečky pro výstavbu 
trafostanice.

• Finanční dotaci pro Korouhev sv. Václava 
z.s. ve výši 50 000 Kč na pořízení nových 
lavic do kostela sv. Václava.

• Rozpočtové opatření č. 3/2021.
Různé:

• Dne 13. května proběhl konkurz na ře-
ditele ZŠ MŠ Holubice. Byla vybrána 
Mgr. Jana Ševčíková. Pan starosta po-
žádal paní Ševčíkovou o představení. 
Paní Ševčíková informovala přítomné 
o svých bývalých pracovištích a krátce 
osvětlila své představy o chodu ZŠ a MŠ 
Holubice. Pan Hradečný se zeptal, jak 
probíhalo výběrové řízení, proč nebyla 
vybrána vítězka konkurzu. Pan starosta 
odpověděl, že výsledek byl velmi těsný. 
Dle hlasování zvítězila Mgr. Marie Hra-
dečná, ale po zvážení všech informací 
a přihlédnutí k názoru většiny odborné 
komise, i když dal hlas paní Hradečné, 
vybral za ředitelku školy paní Ševčíko-
vou, která se umístila na 2. místě. Paní 
ředitelka Mgr. Vodičková se zeptala pana 
starosty, zda změnil názor na základě 
nějakých tlaků. Pan starosta odpověděl, 
že jeho rozhodnutí v žádném případě 
nebylo na základě jakýchkoliv tlaků, 
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aby byla ředitelkou paní Hradečná, ale 
po zvážení předložených podkladů. Pan 
Hradečný ještě dodal, že osobně proti 
paní Ševčíkové nic nemá, ale překvapil 
ho postup jmenování nové ředitelky. 
Myslí si, že rozhodnutí pana starosty 
pro paní Ševčíkovou bylo z důvodu, že 
paní místostarostka při konkurzu lobo-
vala, že paní Hradečná bude dobrá ře-
ditelka, a proto se pan starosta rozhodl 
jinak. Pan starosta odpověděl, že jeho 
rozhodnutí v žádném případě nebylo 
z tohoto důvodu. Paní Marinčová řek-
la, že za paní Hradečnou nelobovala, ale 
jen shrnula všechny přínosy pro školu, 
kdyby se stala ředitelkou, a dodala, že 
paní Hradečná měla podporu od všech 
kolegů ze školy a od rodičů žáků školy.

• Pan starosta informoval o průběhu vý-
stavby rozšíření ČOV. Dnes proběhly 
dílčí zkoušky technologických zařízení, 
na příští týden jsou naplánovány kom-
plexní zkoušky. Zbývá vybudování oplo-
cení a veřejného osvětlení.

• Pan Marcoň poslal zastupitelům dotaz 
ohledně dopravní infrastruktury v obci 
Holubice. Jedná se hlavně o vlakovou 
dopravu. Paní Šujanová se zeptala, proč 
vlastně byla vlaková zastávka v Holu-
bicích zrušena. Paní Marinčová odpo-
věděla, že vlakovou dopravu nahradil 
IDS JmK a již několikrát bylo žádáno 
o obnovení vlakové zastávky, vždy bez-
výsledně. Pan starosta řekl, že ohledně 
této věci učiní dotazy na příslušná místa. 

Pan Přibyl podotkl, že železniční do-
prava v Holubicích je problém, který 
souvisí s modernizací železničního uzlu 
v Brně, kdy modernizace trati Brno-
-Přerov je plánovaná už od roku 2003. 
Pan Marcoň v dopise uvedl, jak dodal 
pan starosta, že Rousínov vyvíjí snahu 
ohledně obnovy vlakové zastávky, tak by 
bylo dobré, aby se Holubice k této inici-
ativě připojily.

• Pan starosta podal informace ohledně 
přípravy projekčních prací na rybník 
a přilehlé cesty. Probíhá výběrové řízení 
na projektanta, které řeší Pozemkový 
úřad a na budoucí podobě rybníka bude 
spolupracovat s obcí.
Pobíhá také příprava projektové dokumen-
tace na odvod dešťových vod v Curdíku.

• Paní Petra Šujanová sdělila, že příves-
nický tábor je plně obsazen.

• Paní Ilona Marinčová podala informaci 
ohledně využití hřiště za školou pro ve-
řejnost a o pronájmu tělocvičny.

• Paní Burdová se zeptala, na jaký počet 
obyvatel je dimenzována ČOV. Pan sta-
rosta odpověděl, že na 2 700 ekvivalentů. 
Dále se zeptala, kolik by v Holubicích 
mělo bydlet lidí. Pan starosta sdělil, že 
předpoklad je 2 100 až 2 200 obyvatel.

• Paní Adámková se zeptala, zda by nebylo 
možné zřídit parkování před samoobslu-
hou. Pan starosta odpověděl, že stavební 
úřad nepovolil parkovací stání.

redakčně upravila Ilona Marinčová,  
místostarostka

CO JE V OBCI NOVÉHO
• Členové Tělovýchovné jednoty Ho-

lubice zdárně rekonstruují kabiny na 
svém hřišti. Budova je zvenčí dokonče-
ná, terasa je zastíněná novou pergolou, 
hotový je i nový přívod vody do kabin. 

Uvnitř kabin se ještě dokončují dlažby.
• Ve sportovní hale byly vyměněny 

vchodové dveře a probíhá velká oprava 
střechy jak na sportovní hale, tak na 
obecním úřadu.
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• V odpočinkové zóně v Curdíku je nain-
stalováno workoutové hřiště, cvičební 
prvky pro seniory a pokračují práce na 
chodníku.

• Dokončuje se stavba rozšíření čistírny 
odpadních vod, probíhají zde finální 
práce.

• Občané mohou využívat nový chodník, 
který navazuje na stávající chodník 
„Spodní sportovní ulice“ a pokraču-
je po odbočku křižovatky ke kostelu. 
Rekonstrukcí prošel také prostor před 
samoobsluhou: pro zvýšení bezpeč-
nosti byla posunutá autobusová za-
stávka s novou čekárnou. Vedle čekár-
ny byl pokácen nemocný strom, který 
nahradí nová výsadba, vyseje se nový 
trávník, osadí lavičky a úpravou projde 
celé prostranství před samoobsluhou.

• Pro zvýšení komfortu cestujících je 
nově vydlážděna a osazena zelení za-
stávka s novou čekárnou v Kruhu 
u mostu.

• Při procházkách si mohou lidé odpo-
činout na posezení před kostelem, na 
nových lavičkách na ulici Podnádraží, 
pod hřištěm, v Curdíku a na spojovacím 
chodníku z Podnádraží do Curdíku.

• Nové, květinami pěkně vysázené od-
počinkové místo je také Pod Bahny. 
Velmi nás proto mrzí, že krátce po vy-
sázení zde byly některé rostliny podu-
pány a vytrhány a suchá zídka poniče-
na… Stejný problém je s květinovou 
výsadbou kolem autobusových za-
stávek. Pojďme se chovat ohleduplně 
a važme si pěkných míst kolem sebe! 

• Na budově márnice na hřbitově je 
zavěšeno základní nářadí pro úpravu 
a údržbu hrobových míst, je volně 
k dispozici. Nářadí slouží všem, a proto 
ho prosím neodnášejte domů.

Pracovní vozidlo Truckster700Pracovní vozidlo Truckster700

Nové odpočinkové místo Pod BahnyNové odpočinkové místo Pod Bahny
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• Obec zakoupila pro zaměstnance vo-
zítko Truckster 700, které jim pomůže 
při péči o zeleň v obci.

• Pro veřejnost bylo bezplatně otevřeno 
hřiště s umělým povrchem za školou.

• V kostele sv. Václava jsou nainstalová-
ny nové dubové lavice, nahradily pů-
vodní, které už nevyhovovaly.

• Před obecním úřadem je umístěný 
Z ‑Box, samoobslužné výdejní místo 
Zásilkovny.

Obecní zaměstnanci denně uklízí po 
obci odpadky a likvidují různé černé 
skládky. Ke krásně upravenému životní-
mu prostředí můžeme v Holubicích při-
spět všichni. Stačí, když nebudeme na 
ulici a v okolí obce odhazovat odpadky, 
nedopalky, budeme si uklízet po svých 
psech, ale třeba si i zameteme kolem 
svých domů a na parkovacích místech.

Ilona Marinčová, místostarostka

V Curdíku je otevřená nová prodejna, 
přijďte se podívat

V části obce Curdík je nově otevřen ob-
chod s květinami a dárky pro radost „Od 
nás pro Vás.“ K prodeji nabízíme hrnko-
vé a řezané květiny, dekorace, dárkové 
balíčky, kosmetiku, věnce do interiéru i ex-
teriéru. Sídlíme na adrese Holubice 418, 
prodejna je umístěna v areálu domova 

Anvete senior. Otevírací doba je denně 
od 10 do 17 hod., ve středu od 12 do 18 
hod., ve čtvrtek od 10 do 16 hodin a v so-
botu od 9 do 11 hodin. Na telefonním čís-
le 737 162 858 si můžete objednat kytice, 
věnce, či jiné vazby a domluvit si vyzved-
nutí objednávky i mimo otevírací dobu.

Těšíme se na vaši návštěvu.
Kristýna Krejčí

Čeká nás úplná uzavírka komunikace 
Holubice – Křenovice

Z důvodu opravy trati bude úplně uzavřena 
komunikace Holubice – Křenovice v ter-
mínu od 1. července až do 31. srpna 2021.
Uzavřena je také cesta z Holubic do Vele-
šovic podél potoka Rakovce. Probíhá zde 
kompletní rekonstrukce vozovky.

Ilona Marinčová, místostarostka

Museli jsme pokácet vánoční strom 
před samoobsluhou

Stromy prochází během roku dvěma 
obdobími. Na jaře začíná vegetační fáze, 
kterou na podzim vystřídá vegetační 

klid. Právě na podzim a v zimě se stromy 
kácí nejčastěji.

Pokud nám odborník arborista vysvět-
lí, že máme v obci napadené nemocné 
stromy a hrozí jejích spadnutí při pory-
vech větru, pak se kácení nevyhneme. 

EKOLOGICKÉ OKÉNKO
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Stromy jsou, stejně jako lidé a zvířata, 
bytosti, které mají na tomto světě svůj 
začátek a svůj konec.

Máme za stromy na obecních pozem-
cích odpovědnost, pokud mohou lehce 
spadnout, protože jejich kořenový sys-
tém nebo kmen je napaden, nemůžeme 
je nechat stát. Toto je výjimka, kdy lze 
kácení provést i mimo období vegetač-
ního klidu. Napadené nemocné stromy 
musíme pokácet, pokud bychom tak ne-
učinili, museli bychom zamezit pohybu 
osob v jejich okolí. Je to pár let, co byli 
k soudu předvoláni úředníci ve Zlíně 
za to, že nenechali včas pokácet strom, 
který poté spadl tak nešťastně, že bohu-
žel zabil dva školáky. Snažíme se chovat 
maximálně odpovědně, abychom podob-
nému případu předcházeli. Víme, že po 
každém kácení musí přijít nová výsadba, 
která zlepší životní prostředí v obci, pro-
to obnovujeme výsadbu v prostoru před 
samoobsluhou, která doplní prostranství 
o dřeviny, květiny a lavičky.

Před nedávnem jsme také vybrali 
odbornou firmu, která provede bezpeč-
nostní a zdravotní řez u vybraných stro-
mů v lokalitě hájek Pod Bahny a vykácí 
některé stromy, které jsou nebezpečné, 
nemocné nebo neperspektivní, protože 
rostou ve větším počtu na malém prostoru. 
Hájek následně upravíme a otevřeme ho 
veřejnosti jako další místo klidného od-
počinku v zeleni.

Ilona Marinčová, místostarostka

Vylévání olejů a tuků do odpadu se nám 
může velmi prodražit

Častým vyléváním olejů do odpadu si 
lidé mohou pořádně zkomplikovat život. 

Olej totiž velmi rychle mění své skupen-
ství z kapalného na pevné, a tak se může 
klidně stát, že vzniklá emulze ucpe odpady, 
stoupačky nebo kanalizační přípojku, 
může také poškodit kanalizační síť a způ-
sobit problémy v čistírně odpadních vod.

Tuky se v kanalizaci srážejí do tzv. „kou-
lí“ a tím snižují odtok odpadních vod. 
Koule také ucpávají čerpadla v čistírně 
a obalují jejich spínací plováky. Jedná se 
o odpad, nikoliv o odpadní vodu, a tak 
je s nimi potřeba nakládat. Doporuču-
jeme přepálené tuky separovat, ideálně 
třeba do PET lahví a potom zlikvidovat 
vhozením do jednoho ze tří k tomu urče-
ných sběrných kontejnerů, které máme 
v Holubicích. Nasbíraný olej se zpraco-
vává na celou škálu ekologicky šetrných 
výrobků, slouží jako vstupní surovina 
v tukovém průmyslu zejména pro výrobu 
mastných kyselin, které se používají jako 
bionafta nebo pro výrobu maziv.

Také jednorázové vlhčené ubrousky, 
pleny, tampóny, kondomy nebo smotky 
do uší ucpávají kanalizační stoky. Nežá-
doucí předměty také způsobují vyšší opo-
třebení oběžných kol čerpadel, která je 
pak potřeba častěji měnit, čerpadla také 
kvůli tomu mají vyšší spotřebu elektřiny. 
Tyto náklady musí obec započítávat do 
ceny stočného, kterou pak zaplatíme my 
všichni.

Co do kanalizace nepatří:
• hygienické potřeby, kromě toaletního 

papíru,
• tuky a oleje,
• odpady prošlé kuchyňským drtičem,
• kuchyňský odpad obecně (např. kávová 

sedlina),
• barvy, ředidla, lepidla a další chemické 

látky.
Ilona Marinčová, místostarostka
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Loňská i letošní 
sportovní sezóna je 
doslova každoden-
ním překvapením 
snad pro všechny 
sportovce. Nikdo 
do poslední chvíle 
neví, za jakých 
podmínek a zda se 

opravdu bude daný závod či turnaj konat. 
Prázdné stadiony, pravidelné testování 
před zápasy i brzký zákaz večerního vychá-
zení. To vše více než rok zažívají sportovci 
u nás i ve světě. Podobné to má také volej-
balový reprezentant do dvaceti let, 192 cen-
timetrů vysoký smečař Lukáš Čeketa.

Opustil extraligový celek Volejbalu 
Brno a stal se od nového roku čerstvou po-
silou extraligového Volejbalového sportov-
ního klubu Fatra Zlín, kde se mu dostává 
více herních příležitostí. Patřil k oporám 
juniorské reprezentace volejbalistů do 
dvaceti let na dvou Mistrovstvích Evropy: 
na domácím loňském i předloňském, které 
se konalo v Tunisku. Zahrál si i na junior-
ských Olympijských hrách v ázerbájdžán-
ském Baku. Pokud mu to čas dovolí, tak 
rád nastupuje za druholigové Holubice na 
zápasech a letních turnajích…

Do naší obce se s rodiči a dvěma star-
šími sourozenci přistěhovali z Brna, když 
mu bylo pět let. Jak mi sám řekl, už ani 
přesně neví, kdy se poprvé s volejbalem 
setkal a kdy si poprvé „bouchl“ do baló-
nu. Je odchovancem „místní líhně volej-
balových talentů“ úspěšného trenéra, 
pana Arnošta Šmerdy – brzy začaly být 
Lukášovi Holubice malé…

Co Tě přivedlo do světa volejbalu?
L. Č.: Osobnost pana Arnošta Šmerdy. 

V dětství jsem hrál fotbal za Velešovice. 

Později mě na našem hřišti, spolu s Tomem 
Koukalem, oslovil pan Šmerda, jestli by-
chom nechtěli zkusit hrát volejbal. Už 
první trénink byl pro mě zásadní, díky 
úžasnému přístupu trenérů mě tento 
sport zaujal a postupně jsem mu dal před-
nost před fotbalem, a i díky mým fyzickým 
dispozicím se mně na palubovce začalo ex-
trémně dařit.

Jak vypadá Tvůj běžný den a jak by 
vypadal ten ideální?

L. Č.: Každý den, ať je ideální nebo běž-
ný, začínám nejraději vajíčky a kakaem ke 
snídani, protože dobrá snídaně je základ 
dne. Následuje dopolední trénink, který 
je rozdělený na čas strávený v posilovně 
a čas strávený volejbalem, odpoledne 
máme na programu zase volejbal. Po zátě-
ži je potřeba zregenerovat svaly masážemi, 
koupelí v ledové kádi, plaváním, saunou, 
vířivkou a vším, co je zapotřebí, abych 
nabral síly.

Ideálním dnem je pro mě paradoxně 
ten, kdy hrajeme důležitý zápas, který 
skončí vítězstvím.

Respekt budí Tvá výkonnostní maxi-
ma: smečařský dosah máš 342 cm, na 
bloku 325 cm. Co považuješ za svůj do-
savadní největší sportovní úspěch?

L. Č.: Úspěchů je víc. V kategorii žáků 
jsem se stal nejlépe útočícím hráčem na 
Mistrovství České republiky, kde jsme 
získali bronzovou medaili. V kadetech 
jsem se stal osobností na Mistrovství ČR 
v roce 2018, kdy jsme skončili bramboro-
ví. V juniorech mě vyhodnotili nejlepším 
smečařem ve finále extraligy juniorů. 
Dva roky jsem hrál extraligu mužů za Vo-
lejbal Brno a od nového roku nastupuji 
v dresu extraligového týmu Fatry Zlín. 
Vzhledem k pandemii se loni liga nedohrála 

LETNÍ ROZHOVOR
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a letos jsme mohli poměřit síly se soupeři 
do dubna, bohužel jsme se Zlínem skončili 
na desátém místě. Chtěl bych se volejbalem 
živit, to je můj sen. Rád bych se dostal do 
některého zahraničního klubu, například 
do italské ligy, která je nejlepší na světě.

Jak se Tobě a Tvým spoluhráčům 
hraje před prázdnými tribunami?

L. Č.: Co si budeme povídat, fanoušci 
dokážou udělat v hale i na venkovním 
hřišti výbornou atmosféru, která nás po-
souvá k lepším výkonům. Před prázdnými 
tribunami jsme se s touto situací zkrátka 
museli vyrovnat.

Kdo Tě ve volejbale nejvíce podporuje?

L. Č.: Nejvíce cítím podporu od rodi-
čů, mé rodiny a přátel. Rodiče mě vždy 
všude zavezli, fandili mi, všemožně mě 
podporovali psychicky i finančně. Za to 
jim převelice děkuji. Ke sportu mě přive-
dl můj tatínek, od malička se mnou spor-
toval a zažehl ve mně první plamínek. 
Velké poděkování patří holubickému tre-
nérovi, panu Arnoštu Šmerdovi, který 
mi ukázal, jak je volejbal úžasný, naučil 
mě všechno, co umím a nastartoval mou 
sportovní kariéru.

Lukáši, moc Ti děkuji za rozhovor a přeji 
Ti mnoho sportovních i osobních úspěchů.

Ilona Marinčová, kronikářka

STŘÍPKY Z HISTORIE HOLUBIC

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

rok 1918

Dne 2. února na Hromnice byl vysvě-
cen na kapličce sv. Gotharda nový ocelový 
zvon, který darovali manželé Heřman 
a Marie Florianovi z Holubic č. p. 14. 
Zhotovila ho firma Manoušek v Brně.

Dvě citace ze školní kroniky: „Násled-
kem epidemie španělské chřipky byla škola na 
návrh c.k. vrchního okresního lékaře od 10. do 
24. října uzavřena. Skoro všichni žáci byli jí 
postiženi. I mnoho dospělých lidí trpělo na 
chřipku a také někteří podlehli. Celý učitelský 
sbor onemocněl. Učitelce A. Mašíkové přidružil 
se k nemoci ještě zánět pohrudnice a požádala, 
předloživši lékařské vysvědčení, o dovolenou do 
1. ledna. Skoro dvě třetiny všeho obyvatelstva 
zdejšího touto nemocí onemocnělo. Podle novin 
řádí tato nemoc po celé Evropě, a hlavně ve měs-
tech následkem podvýživy mnoho lidí umírá, 
neboť k nemoci se přidruží často zánět plic, což 
obyčejně končí smrtí.“

„Dne 29. října je prohlášen v Praze samo-
statný Československý stát a tím odpadli jsme 
úplně od Rakouska. Prvním prezidentem zvo-
len Tomáš Masaryk. Dne 8. listopadu přednášel 
správce školy o nešťastné bitvě na Bílé Hoře, kde 
jsme ztratili samostatnost. Sbírka mezi žáky na 
„České srdce“ vynesla 70 korun.“

Úryvek z obecní kroniky: „Konečně při-
šel den, na který jsme čekali tři sta let. Den naší 
svobody, naší samostatnosti. Rakousko vyčerpá-
no úplně, muselo žádati za mír a brzy ho násle-
dovalo Německo, Bulharsko již předtím se 
vzdalo. Dne 27. října Rakousko kapitulovalo.

Už 28. října Výbor národní vydal provolání, 
v němž slavnostně prohlašoval, že se splnil od-
věký sen jeho, samostatnost státu českosloven-
ského. Vydán ten den první zákon, v němž Ná-
rodní výbor oznamuje, že se ujímá vlády.

Den našeho osvobození! Den jedinečný 
v našich dějinách! Národ český jásal, sladké 
opojení se zmocnilo všech věrných Čechů. Tisí-
cové zástupy se procházely městy za zpěvu vlas-
teneckých písní. Lidé ověnčeni trojbarevnými 
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trikolorami, objímali se na ulicích. Byl to den 
jakoby vyňatý z nejkrásnější pohádky… Revo-
luce byla provedena hladce, bez prolití jedné 
kapky krve. Vojenská moc přešla úplně do rukou 
Národního výboru. Bývalé c.k. úřady byly jím 
převzaty. Výborné služby v prvních dnech svo-
body vykonalo obyvatelstvo. Jeho zásluhou bylo, 
že klid nebyl porušen. Sokolové odzbrojili plu-
ky maďarské a německé.

U nás procházela vesnicí hudba za zpěvů 
vlasteneckých písní. Škola a kdo měl prapor, vy-
věsili jej.

21. prosince oslaven příchod našeho prvního 
presidenta Tomáše Masaryka slavnostní před-
náškou dětem ve škole. Každý žák dostal bro-
žuru „Poznejte prvního presidenta Českoslo-
venského státu.“ Zapěna píseň „Kde domov 
můj,“ která byla přijata za národní hymnu.“

Holubičtí legionáři, kteří bojovali za 
svobodu naší vlasti v 1. světové válce:

V Itálii: rolník Jan Hamr a pekař Alois 
Sušil.

V Rusku: železniční zřízenec Josef Černý, 
domkář Julius Florián, stolař Tomáš Pokor-
ný, rolník Jan Omasta, učitel František 
Florián, trafikant Eduard Kučera a úředník 
dráhy Vítězslav Procházka.

Svůj život položilo ve válce těchto šest-
náct statečných mužů z Holubic: F. No-
hel, J. Nohel, R. Ondráček, V. Hlaváček, 
S. Florian, A. Omasta, J. Trhola, A. Flori-
an, J. Bartoň, B. Kříž, J. Horký, j. Kvapil, 
J. Petrželka, K. Florian, V. Kubíček a F. 
Pouchlý.

Ilona Marinčová, kronikářka

Zajímavé pamětnické fotografie Holubic 

Bývalá zvonička v Kruhu 1917Bývalá zvonička v Kruhu 1917
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Ve starých filmech bývá často k vidění 
velký pes táhnoucí vozík či žebřiňáček s 
nákladem. Dříve byl tento obrázek běž-
nou součástí každodenního koloritu ve 
městech i na vesnicích. V naší sbírce his-
torických fotografií jsem jednu takovou 

našla – je na ní pan Václav Sladký s povo-
zem kolem roku 1980, jeho dva bernardý-
ni táhnou naložený vozík i s majitelem po 
cestě v místech, kde dnes stojí pila rodiny 
Sladkých u sjezdu z dálnice..

Ilona Marinčová, kronikářka

Víte, že vyšla kniha o Holubicích? 
Chystáme také první kalendář Holubic

V roce 1921 vydal rodák ze Slavkova 
u Brna Alois Ličman (29. 5. 1863 až 
5. 3. 1928) své nejdůležitější dílo „Vlasti-
vědu moravskou – Místopis 57, Slavkov-
ský okres.“ Alois Ličman se po celý život 
zajímal o historii rodného kraje, v rámci 
Vlastivědy patřil tento svazek k nejzdaři-
lejším a nejdůkladněji zpracovaným a je 
využíván dodnes. Informace z knihy čer-
pali všichni tehdejší okolní kronikáři 
a čerpala jsem z ní i já s panem Bohumi-
lem Robešem, při psaní knihy o Holubi-
cích, která vyšla v roce 2013 při příleži-
tosti stého výročí přestavby holubické 
školy a sjezdu rodáků.

Knihu „Obec Holubice“ lze zakoupit na 
Obecním úřadu v Holubicích za 250 Kč.

S paní Petrou Šujanovou připravuje-
me nový stolní kalendář na příští rok. 
Bude plný historických snímků Holubic, 
ke kterým vyfotíme současné pohledy na 
stejná místa. Velmi děkujeme všem, kteří 

nám poskytli své staré rodinné fotogra-
fie. Nárok na jeden kalendář zdarma 
bude mít jedna rodina v jednom čísle po-
pisném v Holubicích, pokud jde o trvale 
žijící obyvatele. Zároveň bude připrave-
na i dostatečná zásoba kalendářů, abyste 
je mohli zakoupit i pro svou rodinu, blíz-
ké a známé, kteří mají k naší obci vztah 
a rádi si historické fotky prohlédnou.

Ilona Marinčová, místostarostka

FARNÍ OKÉNKO
Náš kostel sice nepatří k těm nejstar-

ším, oslavil teprve devadesát let od svého 
vysvěcení, ale stále je co opravovat či vy-
měňovat. Na jaře tohoto roku jsme se do-
čkali nových lavic, ty původní již byly ve 
špatném stavu. Farní rada tedy objela 
okolní kostely, aby načerpala inspiraci – 
úkol to nebyl zrovna lehký, co člověk, to 

jiný názor. Práce na nových lavicích byly 
zadány firmě Mirror, její zaměstnanci 
nám vyrobili jednu malou zkušební lavici, 
která se dala posunovat a upravovat, dokud 
jsme nebyli spokojeni. Teprve pak byla 
zahájena samotná výroba a o Velikono-
cích jsme již seděli při slavné mši svaté 
v nových lavicích. Touto cestou bych velmi 
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ráda poděkovala všem, kdo nám na ně 
přispěli, hlavními sponzory jsou: Obec 
Holubice – 450 000 Kč, pan Jaroslav Bla-
žek – 200 000 Kč, pan Pavel Šmerda – 
200 000 Kč, pan Václav Sladký – 129 000 Kč, 
ZD Rakovec – 80 000 Kč a pan Aleš Šmer-
da – 50 000 Kč. Dále děkuji všem farníkům, 
kteří se sbírky zúčastnili.

Sobota 5. června byla ve znamení slav-
nosti Těla a krve Páně, lidově zvané Boží 
tělo. Počasí nám přálo a mohli jsme 
v procesí za doprovodu zpěvu vyjít do 
okolí kostela. Zde byly přichystány tři 
vyzdobené oltáře, nechyběly ani družič-
ky, sypající okvětní lístky na cestu.

V neděli 13. června přistoupilo jede-
náct dětí k prvnímu svatému příjímání. 
Je to slavnost, během které poprvé při-
jmou Ježíše v Eucharistii. Děti se na ten-
to nádherný den připravovaly v hodi-
nách náboženství s O. Pavlem.

za holubické farníky Miloslava Malíková

První svaté přijímáníPrvní svaté přijímání

Nové lavice v kostele sv. VáclavaNové lavice v kostele sv. Václava
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Povídání hajného Holuba

Milí přátelé přírody, tentokrát se podí-
váme, kteří štěbetálci žijí v našem okolí 
a jak jim můžeme prospět.

Sýkora koňadra (Parus major) je naším 
nejpočetnějším a nejrozšířenějším dru-

hem. Je největší z našich sýkor, lehce ro-
zeznatelná pro svou modročernou hlavu 
se zářivě bílými lícemi trojúhelníkového 
tvaru. Opeření samců a samic je velmi 
podobné, poznají se však dobře podle 
pruhu na břiše, který je u samice slabší 
a tenčí. Hnízdí na celém území ČR. Je 
velmi přizpůsobivá, a proto je schopná 
žít v různých typech prostředí. Kromě 
své přirozené stravy, kterou je hmyz ve 
všech vývojových stádiích, nepohrdne 
také plody a olejnatými semeny, ale i růz-
nými potravinami z člověčích obydlí. 
Hnízdí v různých dutinách, ať už jsou to 
dutiny stromů, budky, poštovní schrán-
ky, díry v polystyrenovém zateplení atd. 
Hnízdo vybírá a staví samice. Pro jeho 
stavbu využívá mech, lišejník, kořínky, 
rostlinné chmýří. U těchto sýkor je za-

znamenáno až 40 různých druhů hlasů. 
Snáší 6 až 12 vajec, 1 až 2 cm velká, bílá 
s tmavým červenohnědými skvrnami, 2x 
ročně.

Rehek domácí 
(Phoenicurus ochru-
ros) je o něco men-
ší než vrabec do-
mácí, u nás známý 
často pod lidovým 
označením komi-
níček. Od jiných 
pěvců jej snadno 
poznáme podle zá-
řivě oranžového ocasu. Sameček má sytě 
černé, místy popelavé zbarvení a bílou 
skvrnu na křídle. Samička je tmavě šedá 
a mláďata tmavě hnědá. U nás se zdržuje 
až do listopadu, vzácně po celý rok. Jeho 
potravu tvoří hmyz, pavouci a bobule. 
Svou kořist loví rychlým poskakováním 
a vzlety, sbírá ji i ze zdí, skal nebo země. 
Hnízda si staví v dutinách budov nebo ve 
skalách. Staví je z kořínků, stébel, mechu 
a listí, vystýlá jej peřím a chlupy. Snáší 4 
až 6 vajec bělavé barvy, 2x ročně.

Kos černý 
(Turdus meru-
la) je jeden 
z našich nej-
známějš ích 
ptáků. Určitě 
znáte i tuto 
básničku: Po paloučku skáče kos, celý 
černý, žlutý nos. Hop a skok, žádný krok, 
kos tak skáče celý rok. Velikostně je 
o něco menší než hrdlička zahradní. Do-
spělý samec je černý s oranžovožlutým 
zobákem, samice je zbarvená do hněda. 
Někdy můžeme spatřit i jedince s vyšším 

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HOLUBICE - VELEŠOVICE
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podílem bílého peří. Obývá oblasti v blíz-
kosti člověka, v lese hnízdí v přízemním 
patře a jako potrava jim slouží hmyz, ží-
žaly nebo plži a drobné lesní plody. Ve 
městech a vesnicích vyhledává sady, vinice, 
zahrady atd. Je velmi přizpůsobivý a mlá-
ďata je schopen vyvádět prakticky všude, 
kde najde potravu. Městská populace 
kosů se živí bezobratlými živočichy, bo-
bulemi, ale i tím, co najdou na ulicích 
a v krmítkách. Na rozdíl od lesní popula-
ce zde přezimují. U nás hnízdí v období 
od dubna do července. Hnízdo staví ze 
stébel a kořínků slepených hlínou a ne-
bývá umístěno moc vysoko nad zemí. 
Snáší 4 až 6 modrozelených vajec s reza-
vými skvrnami, 2 až 4x ročně.

Vrabec domácí (Passer domesticus) je 
malý ptáček a nejrozšířenější na světě. 
Podobně jako kos se přizpůsobil životu 
v blízkosti lidí. Je to nenápadný zavalitý 

ptáček. Má krátký zobák a poměrně dlouhá 
křídla. Samec má špinavě šedé břicho, 
svrchní stranu hnědou v různých odstí-
nech s černými skvrnami a jednou větší 
bílou v úrovni hrdla. Samice jsou méně 
nápadné, šedohnědé, svrchu tmavší. 
U nás si jej můžeme snadno splést s men-
ším a štíhlejším vrabcem polním, který 
má kaštanově hnědou čepičku a černou 
skvrnu na líci. Žije zde celoročně v po-

četných hejnech. Živí se především rost-
linnou stravou, příležitostně krmením 
pro hospodářská zvířata nebo odpadky. 
Hnízdo si staví nejčastěji pod okapy, 
v puklinách ve zdech, na střešních trámech, 
pod taškami atd. Hnízda jsou neúhledná 
a postavená z větviček, vystlaná trávou 
nebo peřím. Není výjimkou, že se zmocňu-
je hnízd jiných ptáků. Snáší 5 až 6 černě 
skvrnitých modrobílých nebo bledě zele-
ných vajec, 2 až 4x ročně. U nás je chráně-
ným druhem pro jeho značný úbytek.

Špaček 
o b e c n ý 
( S t u r n u s 
vulgaris) je 
o něco 
menší než 
kos. Peří 
má tmavo-
hnědé hustě bíle tečkované, zobák v létě 
žlutý, v zimě tmavý. V letu má typickou 
siluetu se špičatými křídly a krátkým 
ocasem. U nás hnízdí na celém území, 
a to v období února do října. Na jaře a za-
čátkem léta se živí převážně hmyzem, 
zbytek roku převažuje spíše rostlinná po-
trava (třešně, černý bez, víno). Většinou 
je monogamní, ale v místě s větším po-
čtem hnízd není výjimkou hnízdění s 2 
až 5 samicemi. Hnízdí v dutinách stro-
mů, méně v budkách nebo na stavbách. 
Hnízdo je postaveno z větviček, kořínků 
a slámy, vystláno jemnými stébly, chlupy 
a peřím. Snáší 4 až 6 lesklých světle mod-
rých vajec, 1 až 2x ročně. Sdružují se do 
hejn, která nocují v rákosinách nebo ko-
runách stromů. V jeho potravě sice pře-
važuje škodlivý hmyz, ale zejména na vi-
nicích může způsobit značné škody 
požíráním plodů révy. Odplašování a od-
střel má pouze místní a omezený účinek, 
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Srdečně blahopřejeme všem občanům, 
kteří oslavili své životní jubileum: 

Duben paní Marie Tesařová
 paní Marie Hnízdilová
 pan Miroslav Burda
 pan Jaroslav Florián
Květen paní Svatoslava Skoupá
 pan Jaroslav Havránek
 paní Jarmila Švábenská
Červen paní Květoslava Mazalová
 paní Jarmila Mičíková
 paní Věra Bretterová
 paní Naděžda Ulbrichová
 paní Libuše Šedivá
 paní Helena Nechvátalová

Rozloučili jsme se:
paní Anna Klusalová
paní Antonie Crhová
pan Stanislav Kalvoda 
pan Jiří Klusal
paní Slavomila Plchová
paní Antonie Kratochvílová
pan Tomáš Paulík
pan Zdeněk Brzobohatý

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

jediným účinným způsobem jsou me-
chanické zábrany (sítě).

Pokud máte rádi hádanky, tady může-
te hádat hlasy různých ptáků: https://
www.ornita.cz/hlasy ‑ptaku/

A komu se hádat nechce, může si ptáč-
ky poslechnout tady: https://www.birdli-
fe.cz/vitani ‑ptaciho ‑zpevu ‑online/

Nezapomeňte na ně také v parných 
dnech a dejte jim třeba do bečky s vodou kus 
dřeva, ať se mohou napít. Také krom ptáčků 
nezapomínejte na včelky a jiný hmyz, proto 
prosím aplikujte postřiky až večer, kdy už 
většina užitečného hmyzu nelétá.

Za MS Holubice – Velešovice Pavel 
a Pavla Křížovi

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

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

Ilona Marinčová, místostarostka

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY A ZE ŠKOLY

Ze školky

Prázdniny jsou za dveřmi a všichni se 
už těšíme na teplé a slunečné léto. Pojď-
me se společně podívat, co jsme v mateř-
ské škole prožili za poslední čtvrtletí 
školního roku 2020/2021.

Po návratu dětí do školky jsme si po-

malu zvykali na běžný provoz. Konec 
dubna patřil čarodějnicím, proto se 
všech třídách uskutečnil čarodějnický 
rej, prováděly se různá kouzla a pokusy 
a děti přišly na hostinu v čarodějnickém 
kostýmu. V květnu jsme se vydali do zoo 
Vyškov, kde děti obdivovaly velbloudy, 
lemury a starodávný statek. Začátek 
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června vždy patří dětem. Paní učitelky si 
opět připravily zajímavý program. Třída 
Koťátek se vypravila hledat poklad, třída 
Pejsků si užila dopoledne plné her na 
školní zahradě a v Beruškách byl pro děti 
připraven ovocný piknik. I letos proběh-
lo focení a děti mají na tento školní rok 
krásnou památku. Pěší výlet do Blažovic 
na zmrzlinu podnikla třída Berušek 
a všechny děti mají velkou pochvalu za 
to, jak to zvládly. Opravdu velký zážitek 
mají předškoláci a starší děti, které pře-
spaly ve třídě Berušek. Večer se sešly ve 
školce, na večeři je čekala pizza, paní uči-
telky dětem rozdaly dárečky na památku, 
proběhla diskotéka a všechny pak krásně 
usnuly. Ráno si děti ještě chvíli pohrály 

a pak už každý odešel domů s pamětním 
listem. I letos proběhlo loučení s našimi 
předškoláky, kteří rodičům zazpívali při-
pravené písničky, dostali drobné dárečky 
a tím se rozloučili s mateřskou školou. 
Koncem června se všechny třídy vydaly 
na výlet do lamacentra v Brně. Děti byly 
z možnosti vidět a pohladit si lamy nad-
šené. Ještě nás čeká návštěva domova pro 
seniory Anvete, kam se moc těšíme.

A je to tu, školní rok končí, děti od-
chází na prázdniny a já se s vámi za 
všechny paní učitelky ze školky loučím, 
přejí krásné a slunečné léto a budeme se 
na vás opět těšit v novém školním roce.

Petra Šťastná, učitelka MŠ
 

Ze školy

Máme tady červen, a to pro školu zna-
mená konec školního roku. Uzavírají se 
známky a děti se už těší na letní prázdni-
ny. V mnoha domovech se napouštějí ba-
zény, objevují se první spálení žáci a na 
hodinách tělesné výchovy se často scho-
váváme pod strom, kde si dáváme stíno-
vou přestávku.

Tento rok byl pro děti, učitele i rodiče 
velice náročný. Více než polovinu roku 
probíhala distanční výuka. V naší škole 
však distanční výuka probíhala velice 
dobře i přes občasné technické potíže, 
při kterých se ježily vlasy na hlavě. Dovo-
luji si i tvrdit, že děti příliš učiva nezameš-
kaly. Co slýcháme v ostatních školách, je 
větším problémem psychická stránka 
žáků, kteří se nemohli socializovat se 

Spinkání ve školceSpinkání ve školce
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svými vrstevníky. Tu jsme ovšem u nás 
téměř nezaznamenali. Naopak se může-
me podívat, co nám distanční výuka při-
nesla. V mediích se velice mluví o infor-
mační gramotnosti, která se s každodenní 
prací s počítačem jistě zlepšila.

Konec roku nám do školy přináší 
i mnohé změny v učitelském sboru a mezi 
zaměstnanci.

Nejvíce výrazná změna je odchod naši 
paní ředitelky Mgr. Mileny Vodičkové. 
Tento odchod není pro Holubice vůbec 
lehký, protože paní ředitelka je velice oblí-
bená jak mezi jejími kolegy, tak u dětí a ro-
dičů. Oblibu si získala svojí inteligencí, 
razantností, ostrým humorem, ale hlavně 
obrovským srdcem, kde má pro své žáky 
vždy dostatek místa. Osobně jsem velice 
rád, že jsem ji mohl poznat, protože je to 

nejschopnější učitelka, jakou jsem kdy 
potkal a mnoho jsem se od ní naučil.

Dále nás opouští paní kuchařka Mar-
tina Kalivodová a pan Ota Nožka (tedy 
já), který se stěhuje se svou snoubenkou 
do Moravského Krumlova.

Jako každým rokem se musíme roz-
loučit s páťáky a přivítat nové prvňáčky. 
Pátá třída byla letos velice milá a přejeme 
všem třinácti žákům úspěšné studium na 
druhém stupni, ale děti od paní ředitelky 
se jistě neztratí.

Na místo paní ředitelky proběhl kon-
kurz, kde bylo pět uchazeček. Podle od-
borné poroty je raritou, aby se ucházelo 
o takovouto pozici tolik schopných kan-
didátů. Novou paní ředitelkou se stala 
paní Mgr. Jana Ševčíková, která v kon-
kurzu skončila druhá. Všichni ji přejeme, 
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aby se jí dařilo stejně dobře jako paní 
Mgr. Mileně Vodičkové a pevně věříme, 
že dobrá nálada v holubické škole zůstane.

Žáci druhého až pátého ročníku pojedou 
na školu v přírodě v termínu 21. – 25. červ-
na k Novému Městu na Moravě. Žáci se 
na pobyt velice těší a již vymýšlí, kdo 
s kým bude na pokoji.

Rád bych touto cestou poděkoval ho-
lubické škole za vřelé přijetí a úžasnou 
zkušenost. Svým kolegyním Mgr. Evě 
Krajtlové, Mgr. Kláře Matouškově 

a Mgr. Marii Hradečné, které jsou milé, 
inteligentní a odvádějí výbornou práci, 
a to s chutí. Paním kuchařkám – zažil 
jsem již mnoho školních jídelen a v žád-
né nebyla tak chutná a kvalitní jídla jako 
v této. Paním vychovatelkám Miloslave 
Malíkové a Evě Novákové, které vymýšlí 
v družině pestrý program. Paní uklízeč-
ce, která je plná humoru a také kolegy-
ním do školky, které jsou ke svým žáč-
kům laskavé.

Ota Nožka, učitel ZŠ

Páťáci byli 8. června s paní ředitelkou 
Milenou Vodičkovou a paní 

místostarostkou Ilonou Marinčovou 
na výletě v Praze, zde jsou jejich 

bezprostřední dojmy:

V den 8. 6. jsme jeli na výlet do Prahy 
s naší třídou. Vyráželi jsme ráno do Pra-
hy z Brna v 7:09 a dojeli jsme v 10:10. Do 
Prahy jsme jeli super vlakem, cesta byla 
tedy velmi příjemná. Na místo jsme se 
dostali až metrem. V Praze jsme se byli 
podívat na orloj, Karlův most, katedrálu 
svatého Víta, Petřínskou rozhlednu, na 
střídání stráže u Pražského hradu a vidě-
li jsme různé sochy. Také jsme se byli po-
dívat do zrcadlového bludiště, které bylo 
velmi zajímavé a srandovní. Prošli jsme 
se po různých parcích, které měly nád-
herné zahrady a krásná zvířata. Po všech 
různých prohlídkách jsme jeli tramvají, 
která nás dovezla kousek od KFC, do 
kterého jsme si zašli dát večeři. Z večeře 
jsme šli zpátky na metro, kterým jsme 
jeli na nádraží, kde jsme nastoupili do 
vlaku, kterým jsme pak jeli domů. Do 
vlaku jsme nastoupili v 17:45 a dojeli 
jsme do Brna v 20:46, kde nás vyzvedli 

rodiče a odvezli domů. Výlet se nám ná-
ramně líbil a jsme strašně rády, že jsme 
do Prahy vůbec jeli.

Valča O. a Linda B.

Se školou jsme jeli na výlet do Prahy. 
Odjeli jsme z hl. n. v 7:09. Cesta byla vel-
mi dlouhá. Dojeli jsme do Prahy v 10:10.

Odešli jsme na metro. Jeli jsme met-
rem na orloj. Z orloje jsme odešli na Kar-
lův most. Z Karlova mostu jsme odešli 
na Petřín. Vylezli jsme na rozhlednu 
a prošli jsme zrcadlové bludiště. Z Petří-
na jsme šli na hrad, a v tom jsme potkali 
premiéra Andreje Babiše. Viděli jsme 
vnitřek Pražského hradu a střídání strá-
ží. Šli jsme do KFC na večeři. Odešli 
jsme na metro a jeli jsme na hlavní ná-
draží v Praze. V 17:46 jsme odjeli vlakem 
do Brna. V 20:54 jsme dojeli do Brna. 
Výlet se mi velmi moc líbil.

František Dlabka

Výlet se konal 8. 6. 2021. Vlak z hlav-
ního nadraží v Brně odjížděl v 07:09 a do 
Prahy jsme dojeli v 10:10. Byli jsme se 
podívat na orloj kde jsme si dali svačinu 
a potom jsme šli na Karlův most a dali 
jsme si McFlurry z McDonaldu. Vyjeli 
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jsme lanovkou na Petřínskou rozhlednu 
a do zrcadlového bludiště. Po cestě na 
Pražský hrad jsme potkali Andreje Babi-
še. Ve tři hodiny odpoledne jsme viděli 
střídání stráže na Pražském hradě a šli 
jsme se podivat do katedrály svatého Víta. 

Na večeři jsme šli do KFC. Vlak z Prahy 
nám odjížděl v 17:46 a do Brna jsme doje-
li v 20:51. Výlet se mi opravdu moc líbil 
a jsem ráda, že to paní učitelka zařídila.

Viktorie Jurková

ZE SPORTU

Tělovýchovná jednota Holubice  
– oddíl volejbalu

Uvolněná opatření nám opět dovolují 
sportovat. Musím říct, že chuť je obrovská. 
Nejen, že jsme se vrátili do tradičního tré-
ninkového procesu, ale už jsme stihli 
odehrát celou řadu utkání.

Béčko se účastnilo zkráceného okresního 
přeboru, kdy osm mužstev bylo rozděleno 
do dvou skupin po čtyřech týmech. V prv-
ních dvou zápasech se Slavkovem a Marefa-
mi se podařilo ukořistit dvě výhry. Jelikož 
se stejně dařilo i Hruškám, tak se ve třetím 
zápase rozhodovalo o vítězi skupiny. 
V dramatickém zápasu, ve kterém Hrušky 
vedly 0:2, se nakonec radoval náš tým 
v poměru 3:2. O celkovém prvenství se 
rozhodne ve vzájemném zápase s vítězem 
druhé skupiny – Vítovicemi 13. 6.
Skupina A  (Slavkov, Marefy, Holubice, 

Hrušky)
Skupina B  (Vítovice, Dědice, Drnovice, 

Orlovice)
Slavkov ‑ Holubice 0:3
Holubice ‑ Marefy 3:0
Hrušky ‑ Holubice 2:3

Junioři odehráli jeden turnaj v Dráso-
vě, kde bylo poznat, že tato kategorie je 
o mnoho náchylnější na velkou trénin-
kovou pauzu. Kvalita hry šla výrazně 
dolů a přibylo mnoho chyb. Kluci to 
však nahrazují obrovskou snahou a nasa-
zením. Technické nedostatky jistě od-

straní již tradičně dobrou účastí na tré-
nincích. I přes tyto skutečnosti se 
podařilo ukořistit první po ‑covidovou 
výhru ve vyrovnaném zápase s Dráso-
vem. Další turnaj nás čeká proti stejným 
soupeřům 19. 6. v Břeclavi. Od září je 
pak tým přihlášen do krajského přeboru. 
Na konci srpna je také v plánu intenzivní 
týdenní soustředění v námi dobře zná-
mém areálu Tesla Horní Bradlo.
Polná ‑ Holubice 2:0
Holubice ‑ Břeclav 0:2
Drásov ‑ Holubice 1:2

A tým má na zápasovém kontě prozatím 
nulu. Poctivě se však připravuje na účast ve 
druhé lize. Součástí přípravy budou tradič-
ní turnaje v Drásově, Lulči a vrcholný do-
mácí turnaj, konající se 28. 8.

za TJ Holubice, oddíl volejbalu Richard Surman

Volejbal Holubice - HruškyVolejbal Holubice - Hrušky
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TJ Florbal Holubice

Náš oddíl florbalu byl v Holubicích 
založen před pěti lety pár nadšenci, kte-
rým záleželo na tom, aby jejich děti spor-
tovaly. Naše začátky byly krušné a skrom-
né, vždyť nás tehdy bylo vč. dětí 10. Co 
nám ovšem již od začátku nechybělo bylo 
nadšení… Do pár měsíců nás již bylo 
přes 20 a nyní se naše základna opět roz-
růstá. Náš klub se postupně rozdělil do 
jednotlivých družstev podle toho, jak zá-
jemců přibývalo. V současnosti je náš 
klub součástí TJ Holubice.

Máme zkušenosti s orelskou ligou, jakožto 
i vítězné poháry z turnajů na Salesku Brno.

S dětmi pracujeme všestranně a rozví-
jíme pohybové dovednosti, stejně jako 
týmovou spolupráci. Přijímáme nové zá-
jemce z řad dětí i dospělých. Pokud máte 
zájem o dostupný sport a chcete poznat 

nové kamarády, přijďte na náš trénink do 
sportovní haly v Holubicích, za obecním 
úřadem, a to v tyto termíny:

Děti: (od cca 6 let věku)
Úterý od 16:30 do 17:30
Neděle od 17:00 do 18:00.
Dospělí:
Pondělí od 20:30 do 21:30
Neděle od 18:00 do 19:00.
Hledáme nadšené děti i dospělé, začá-

tečníky i pokročilé. Přijďte si nezávazně 
zasportovat i se svými dětmi. Přivítáme 
též laskavé podporovatele dětského 
sportu ‑ oficiální sponzorství s daňovým 
potvrzením od TJ. Můžete si vybrat, na 
jaké náklady byste rádi přispěli. Těšíme 
se na Vás!:‑).

Sledujte náš web: https://florbalholu-
bice.webnode.cz/

Za TJ Florbal Holubice trenéři: Pája, 
Saša, Honza a Filip

Florbal KlubFlorbal Klub
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Noční obloha nad kostelem sv. Václava, foto: Jan BláhaNoční obloha nad kostelem sv. Václava, foto: Jan Bláha

Večerní obloha nad Holubicemi, foto: Natálie MarinčováVečerní obloha nad Holubicemi, foto: Natálie Marinčová

Florbal SaleskoFlorbal Salesko

Volejbal - turnaj DrásovVolejbal - turnaj Drásov

Nová lavička na ulici Nová lavička na ulici 
PodnádražíPodnádraží
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Co stále podnikat v Holubicích a okolí?

Přiznejme si, že ani rok 2021 zatím 
neopravil to, co ten loňský dokázal poka-
zit. Jako bychom měli strach pěkně v po-
klidu podnikat věci, které pro nás byly 
dříve zcela samozřejmými. Tedy objevo-
vat drobné radosti a okolní svět se svými 
dětmi. Omezení pohybu rodin na katastr 
obce bylo těžké, ale díky tomu jsme na 
jaře nachodili spoustu kilometrů a po-
znali Holubice z různých úhlů.

Začali jsme objevovat místní kešky 
(schránky s „poklady“ a logovacími 
knížkami) a pak postupně, jak se rušila 
opatření, i kešky a zákoutí okolní. Což se 
velmi hodí, když jste se v Holubicích ne-
narodili. A nevíte, jak je krásná vycházka 
podél Rakovce, že je v Křenovicích něja-
ký lesík, jak malebné je jezírko ve Vele-

šovicích nebo zahrada kostela ve Tvarož-
né, a jak si na vrcholu kopce Santon 
pohraje s vašimi vlasy vítr…

Nemohli jsme se také dočkat, až budeme 
zase moci do zámeckého parku ve Slavkově. 
Ten je totiž už vyhlášený pestrým a zá-
bavným programem pro děti, který uměli 
„zámečtí“ udělat v parku i během opatře-
ní omezujících společenské a sportovní 
aktivity – ve vnitřních prostorách. Díky 
za to enthusiasmu a invenci všech pracov-
níků Zámku Slavkov! Nikdy nechyběly 
ani drobné odměny pro děti. Vždy nás 
příjemně překvapí, co nového vymyslí.

Velmi nás těšily různé stezky s úkoly 
(třeba hledání pohádkových postav), vý-
tvarná soutěž pro děti nebo pátrání po 
šnečích ulitách. Příležitostně navštěvu-
jeme i další aktivity – jarmarky, Slavnos-
ti sv. Martina, festival čokolády nebo jen 

Den Země letos proběhl trochu jinak

Protože jsme letos dopředu netušili, 
jaké budeme mít možnosti, pojali jsme 
mezinárodní Den Země trochu jinak, 
než jsme zvyklí. Každý z nás mohl něco 
udělat sám, s rodinou nebo v menších 
skupinkách bez vzájemného setkávání. 
Ve spolupráci se zelenou komisí byly 
v dubnu od odpadků vysbírány lokality, 
které byly určeny pro jednotlivé skupiny 
dobrovolníků, například kolem domů 
nebo z jejich oblíbeného místa. Tak, jako 
každý rok jsme si vybrali další konkrétní 
oblast, která potřebovala uklidit a spolu 
s Mysliveckým sdružením Holubice, a za 
pomoci obecního zaměstnance a obecní 
techniky, byl vyčištěn potok Rakovec. 
Z potoka vytahali množství různě vel-

kých pneumatik a další harampádí, které 
ve vodním toku, ani nikde jinde nemá co 
dělat.

Vážíme si, že v době pandemie, kdy 
pod tlakem všech možných zákazů 
a opatření ztrácíme pomalu všichni mo-
tivaci k jakékoliv práci, ještě v sobě na-
jdou lidé nadšení a jdou uklidit své nej-
bližší okolí i místa, kam běžně nepřijdou. 
Děkujeme všem pořádkumilovným li-
dem, kteří se Dne Země zúčastnili.

Ráda bych také připomněla význam 
země, který se nám s rostoucím blahoby-
tem trochu vzdálil. V našem „civilizova-
ném“ světě přibývá lidí, kteří se za celý 
rok ani jednou nedotknou hlíny, natož 
aby se od ní umazali…

Ilona Marinčová, místostarostka

OSTATNÍ AKCE A POZVÁNKY
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využíváme možnost zajít na procházku 
kaštanovou alejí a občerstvit se pohle-
dem na stromy v zámecké zahradě. Na co 
je tedy možné se těšit letos v létě?

Zámecký park byl revitalizován, vý-
sledkem jsou nové lavičky, osvětlení 
a přírodní hrací zóna pro děti. Aktuálně 
je možné navštívit výstavu „Jak se tvoří 
večerníčky“. Děti by mohla bavit také 
hra „Šifra pana knížete“, ke které si mo-
hou vypůjčit kostým a vžít se do role vy-
šetřovatelů. Příležitostně se na prohlíd-
kových okruzích odehrává také nějaký 
příběh, pohádka, na kterou je možné si 
kostým rezervovat.

V červenci se odehrají „Rokokové za-
hradní slavnosti knížete Kounice“ (3. 7.) 
a čtyři představení Divadla Bolka Polív-
ky. Na srpen 2021 se plánuje dětský festi-
val „Pohádkoland“ (8. 8.), Napoleonské 
hry (14. 8.), muzikál „Noc na Karlštejně“ 

na nádvoří (v týdnu od 20. 8.–29. 8.). 
Babí léto pak bude podobně pestré. Další 
podrobnosti o dění na zámku ve Slavko-
vě naleznete na: www.zamek ‑slavkov.cz.

Když už nebudete vědět, co letos 
v létě s omladinou podniknout, zkuste se 
vydat za keškami v Blažovicích, Rousí-
nově a za filmovým festivalem na slav-
kovském zámku. Přejeme vám pěkné 
počasí a hodně zdraví, aby se podařilo 
zrealizovat podzimní lákavé aktivity 
jako „Dýňobraní“ nebo Václavský jar-
mark.

Informace o okruzích Slavkovem, na-
jdete na stránce www.slavkovak.cz.

Další informace o hledání kešek na-
jdete zde www.geocaching.com (anglic-
ky) nebo http://www.geocaching.cz/page/
index.html (česky).

Fotografie: Archiv Zámku Slavkov
Připravila: Hana Moualla
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PŘEHLED CHYSTANÝCH AKCÍ

Pozvánka na zájezdy od holubických zahrádkářů

Zveme příznivce cestování na prázdninový zájezd, který se bude konat v sobotu 
21. srpna. Prohlédneme si pohádkový hrad Bouzov a po obědě navštívíme vyhlášené 
muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem spolu s přilehlým zámeckým parkem. 

Zatím ve hvězdách je odpočinek a relax v teplé minerální vodě ve slovenských ter-
málních lázních Veľký Meder. Pokud to epidemiologická situace dovolí, navštívíme 
je v sobotu 18. září.

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

Ilona Marinčová, předsedkyně ZO ČZS Holubice

 10. července  Babské hody a večerní zábava před hostincem  

U Kapličky (holubické stárky)

 10. července  Grilování před hostincem U Kapličky (pan Daniel Gerda)

 červenec – srpen  Zápasy ve volejbalu a v nohejbalu na hřišti (TJ Holubice) 

 červenec Noční turnaj v minifotbálku (TJ Holubice) 

 srpen Tradiční nohejbalový turnaj (TJ Holubice)

 9. ‑ 13. srpna Přívesnický tábor (kulturně – školská komise)   

 21. srpna  Zájezd na hrad Bouzov a do muzea kočárů (zahrádkáři)

 28. srpna Traktoriáda na střelnici (kulturně – školská komise)  

 28. srpna Tradiční volejbalový turnaj (TJ Holubice)

 1. září  Slavnostní zahájení nového školního roku (MŠ a ZŠ Holubice)

 11. září Sokolský turnaj ve volejbalu (TJ Holubice)

 18. září Zájezd do Veľkého Mederu (zahrádkáři)

 18. září  1. kolo českého poháru volejbalu mužů (TJ Holubice) 

 24. – 26. září  Svatováclavské hody (stárci, OÚ, kulturně – školská komise) 
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Redakční uzávěrka pro příspěvky příštího čísla Holubického zpravodaje bude ve čtvrtek 23. září 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.

KNIHOVNA

Ve čtvrtek 3. června 2021 jsme převzali na poradě 
knihovníků

OCENĚNÍ pro Knihovnu Holubice,
jako nejlepší neprofesionální knihovnu vyškovského 

regionu roku 2020.
Byla nám udělena za stabilní dobré výsledky, celkový 

rozvoj, dobrou práci s knihovním fondem a komunitní 
aktivity pro veřejnost.

Tohoto ocenění si velice vážíme. Pokud to situace 
dovolí, budeme i nadále pokračovat v naší práci, orga-

nizovat kulturní, vzdělávací a zábavné akce.
Děkujeme všem návštěvníkům knihovny za podporu, 

bez které bychom ocenění nedosáhli.
knihovnice Vlaďka Franková a Miroslava Burdová
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Česká firma s 25letou tradicí

Fotovoltaická elektrárna
pro váš rodinný dům

Venhudova 6
614 00 Brno

fotovoltaika@joyce.cz
+420 539 088 030 www.joyce-energie.cz

REALIZOVALI JSME I VE VAŠÍ OBCI
PŘIPOJTE SE TAKÉ

GA
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PÁŤÁCI V PRAZE

ČARODĚJNICKÝ TÝDEN  
V BERUŠKÁCH

SVATOVÁCLAVSKÉ HODY 28. A 29. ZÁŘÍ

CVIČEBNÍ PRVKY PRO 
SENIORY  

V ODPOČINKOVÉ ZÓNĚ 
U ANVETE

ROZKVETLÉ KOLO 
POD SAKUROU PŘED 
OBECNÍM ÚŘADEM

VELIKONOČNÍ HRKÁNÍ 
2021

VELIKONOČNÍ 
HRKÁNÍ



HOLUBICKÝ HOLUBICKÝ 
zpravodajzpravodaj
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HOLUBICKÝ ZPRAVODAJ - DUBEN–ČERVEN 2021.  
Periodický tisk územního správního celku, vydává Obec Holubice. 
Grafika a tisk: PROTIS, spol. s r. o., Podolí 115,  664 03.     
Počet výtisků 600 ks, vydáno dne 27. 6. 2021. Zdarma pro občany obce Holubice.    

FINÁLNÍ PRÁCE NA ČISTÍRNĚ 
ODPADNÍCH VOD

OPRAVA CESTY  
U RAKOVCE

TJ SBÍRALA  
ŽELEZNÝ ŠROT

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU

PÁŤÁCI NA VÝLETĚ V PRAZE




