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Vážení spoluobčané,
prvního září jsme zahájili školní rok 

s novou paní ředitelkou. Děti se seznámily 
s učitelským sborem a společně jsme také 
přivítali nového kněze, otce Václava Nováka, 
který bude mimo jiné vyučovat náboženství. 
Přeji dětem i pedagogům úspěšný školní rok.

V průběhu prázdnin byla dokončena 
a předána studie nové základní školy, kterou 
obec připravuje k výstavbě v prostoru za 
kostelem. Aktuálně probíhá příprava výbě-
rového řízení na vyhotovení projektové 
dokumentace pro výstavbu.

Současně se dokončuje projektová do-
kumentace na stavbu výtahu, který umožní 
bezbariérový přístup na obecní úřad a do 
knihovny. Realizaci plánujeme na rok 2022.

V srpnu byla dokončena výstavba nové 
linky ČOV a byl zahájen zkušební provoz. 
Investice byla vyvolána nárůstem počtu 
obyvatel. Po roce bude zkušební provoz 
vyhodnocen a objekt ČOV bude zkolaudo-
ván. V souvislosti s provozováním splaško-
vé kanalizace jsme v týdnu od 6. do 10. září 
řešili ucpanou výtlačnou větev mezi Ná-
dražím a Curdíkem. Po vyloučení závady 
na přečerpávací stanici jsme museli lokali-
zovat místo ucpání, toto místo vykopat 
a část ucpané kanalizace vyměnit. Kanali-
zaci ucpalo mimo jiného kus kameninové 
roury a asfaltu. Apeluji na všechny, aby do 
kanalizace vypouštěli jen to, co tam patří. 
Určitě tam nepatří: dámské hygienické 
potřeby, vlhčené ubrousky, dětské pleny, 
hadry, podprsenky a olej z kuchyně. 

K likvidaci oleje a tuků z kuchyní slouží 
odkládací nádoby černé barvy označené 
nápisem FRITEX. Nádoby jsou umístěny 
na třech místech: parkoviště u bytových 

domů, u obecního úřadu a v Curdíku. Tuk 
stačí nalít do jakékoliv plastové lahve 
a uzavřenou zanést na uvedená sběrná 
místa. V obci jsou na stejných místech 
i kontejnery na plechovky. Je dobře, že 
jsou hojně využívány. Výrazně by ovšem 
pomohlo plechovky před vyhozením se-
šlápnout, protože velká část plechovek je 
odkládaná v původním tvaru a odvoz této 
komodity musíme objednávat častěji, než 
by bylo potřeba. Dle aktualizovaného zá-
kona o odpadech bude obec vydávat novou 
vyhlášku o sběru komunálního odpadu. 
Poplatek za svoz odpadů zůstane stejný, 
tj. 500 Kč na osobu za rok.

Množí se dotazy k možnosti parkování 
v obci, zejména v části u bytových domů. 
Proto sděluji, že jsou u bytových domů 
stále k dispozici volná parkovací místa. 
Místo lze od obce pronajmout za měsíční 
poplatek 500 Kč. Se zájemci bude uzavřena 
nájemní smlouva a vydána parkovací karta.

Jak jste si určitě všimli, neustále se sna-
žíme zvelebovat veřejný prostor výsadbou 
zeleně a vytvářením odpočinkových zá-
koutí. Nyní probíhá výsadba parku v cent-
ru obce a dokončuje se odpočinkový areál 
v Curdíku. Mrzí nás, jsou mezi námi tací, 

SLOVO STAROSTY

Ucpané potrubíUcpané potrubí
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Z 5. zasedání Zastupitelstva Obce 
Holubice, konaného dne 23. června 2021

Zastupitelstvo schvaluje:
• Zastupitelstvo obce Holubice, příslušné 

podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. b) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), za pou-
žití ustanovení § 47 odst. 5 stavebního zá-
kona schvaluje zadání Územního plánu 
Holubice.

• Jako zhotovitele projektové dokumentace 
stavby „Bezbariérový přístup na obecní 
úřad Holubice“ firmu BAPO, s. r. o. za 
cenu 314 600 Kč vč DPH. Jedná se o vy-
budování výtahu na obecním úřadě.

• Smlouvu o vykonání přezkoumání hospo-
daření územního celku mezi Obcí Holubice 
a firmou TOP AUDITING, s. r. o. za 
cenu 33 000 Kč bez DPH.

• Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene mezi Obcí 
Holubice a firmou MIRROR Develop-
ment. Týká se vybudování vodovodního 
řadu, splaškové kanalizace, dešťové kanali-
zace, plynovodu, přípojek plynu, dešťové 
a splaškové kanalizace, rozšíření distribuč-
ního rozvodu NN, komunikace, chodníku 
a parkovacího stání v pozemcích obce 
KN p. č. 558/1, p. č. 558/13, p. č. 558/36, 
p. č. 565/43, p. č. 565/45, p. č. 1911, 
p. č. 1916, p. č. 1919. p. č. 1920, p. č. 579/14 
a p. č. 579/20. Jedná se výstavbu jedenácti 

vila domů v Kruhu. Věcné břemeno bude 
zřízeno úplatně ve výši 1 000 Kč.

• Finanční příspěvek pro Oblastní charitu 
Hodonín ve výši 25 000 Kč.

• Smlouvu o dílo mezi Obcí Holubice 
a firmou DMG Obchodní a stavební, s. r. o. 
na opravu střechy sportovní haly a opravu 
střechy budovy obecního úřadu za cenu 
769 308,66 Kč vč. DPH.

• Úhradu víceprací zpracování projektové 
dokumentace rozšíření zpevněné plochy 
pro umístění mobilní odstředivky a kon-
tejneru v čistírně odpadních vod (ČOV) 
firmě AQUA PROCON ve výši 103 818 Kč 
vč. DPH.

• Doplnění vybavení ČOV ve výši 312 082 Kč 
bez DPH. Jedná se o zvedací zařízení 
s elektro pohonem, které vytahuje čerpadla 
z jímky. Další doplnění je výměna pilíře 
NN, doplnění rozvodu provozní vody 
pro plochu pro odvodnění kalu, snímač 
průtoku, zásuvka mobilní odvodnění, 
doplnění plováku čerpadla a zásuvka pro 
plochu pro odvodněný kal.

• Rozpočtové opatření č. 4/2021.
• Firmu POPULARBO, s. r. o. na bezpeč-

nostní ořez stromů, zdravotní ořez a po-
kácení nebezpečných stromů za cenu 
90 000 Kč bez DPH. Vedení obce se roz-
hodlo bezpečně zpřístupnit pro občany 
lokalitu Pod Bahny jako další odpočinko-
vou zónu v Holubicích.

kteří si této práce neváží a poškozují maje-
tek ještě před dokončením.

Děkuji všem pracovníkům a firmám, 
kteří se podíleli na odstranění havárie 
ucpané splaškové kanalizace. Závěrem dě-

kuji všem, kterým není lhostejné, v jakém 
prostředí žijeme a snaží se o udržování 
pěkného prostředí a pořádku v obci.

Petr Hanák, starosta

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
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Zastupitelstvo odložilo:
• Firma VIVO CONNECTION, spol. s r. o. 

oslovila vedení obce ohledně uložení 
kabelového vedení v pozemku obce KN 
1266 na přivedení vysokorychlostního 
internetu, kabelové televize a pevné te-
lefonní linky. Předložila návrh smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnos-
ti inženýrské sítě. Pan Hradečný k tomu 
řekl, že od Anvete chráničky na vedení 
internetu jsou již uloženy od firmy Ce-
motel. Pan Pavel Šmerda odpověděl, 
jednal s firmou Cemotel ohledně ve-
dení v Curdíku a v Kruhu. Pan Přibyl 
si myslí, že by bylo vhodné vyvolat jed-
nání, protože tam kde staví pan Šmerda, 
již chráničky pokládají. Pan starosta na-
vrhl tento bod odložit a vyvolat jednání 
i s firmou Cemotel.

• Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě mezi Obcí 
Holubice a firmou VIVO CONNE-
CTION, spol. s r. o. se týká stejně jako 
v předchozím bodě uložení kabelového 
vedení do pozemků obce, je tedy i tento 
bod odložen.
Různé:

• Na minulém zasedání bylo schváleno po-
věření vedení obce k právnímu zajištění 
stavební uzávěry na území obce Holubice. 
Pan starosta podnikl následující kroky. Na 
stavební úřad Slavkov poslal žádost o sta-
novisko k záměru stavební uzávěry. Orgán 
územního plánování a stavební úřad do-
poručují stavební uzávěru na výše uvede-
ných pozemcích do doby schválení nového 
územního plánu obce Holubice. Dále pan 
starosta oslovil právníka, který se zabývá 
stavebnictvím a právem. Mají domluvenou 
schůzku, kde bude řešen návrh uzávěry.

• Pan starosta informoval o vývoji opravy 
cesty do Velešovic. Opravu v katastru 

obce Velešovice hradí Pozemkový úřad 
Vyškov, a cca 50 m, které jsou v katastru 
obce Holubice musí zaplatit obec Holu-
bice, finančně se bude podílet i společnost 
Rakovec.

• Pozemkový úřad Vyškov vysoutěžil pro-
jektanta na stavbu rybníka v Curdíku. 
Proběhlo první setkání mezi pozemko-
vým úřadem, vysoutěženým projektantem 
a obcí Holubice. Následně bude pro-
bíhat zpracování návrhu a bude vypro-
jektovaná vodní plocha, cesta od silnice 
Křenovice ‑Holubice a nový most, kdy 
celá výstavba bude financována Pozem-
kovým úřadem. Pan Krupička se zeptal, 
zda je možné nahlédnou do zadávací 
dokumentace. Jde mu o to, že má obavy, 
aby příjezdová cesta k rybníku nevedla 
za domy, kde bydlí. Pan starosta odpo-
věděl, že je možné ukázat lokalitu a vy-
členění prostoru na rybník a že u mlýna 
je naprojektována cesta k rybníku. Pan 
Pavel Šmerda měl připomínku, že se po 
pozemkových úpravách kolem rybníku 
objevily stavební pozemky, pro něho ne-
známých lidí. Pamatuje si, když s býva-
lým panem starostou panem Přibylem 
řešili jeho výstavbu v této lokalitě, tak 
bylo řečeno, že zbytek pozemků zůsta-
ne pro veřejnou zeleň, pro veřejnost. 
Pan Přibyl odpověděl, že kolem rybníka 
bude pásmo, které bude obecní, a to že ně-
kdo v pozemkových úpravách rozdělil po-
zemek, neznamená, že se tam bude stavět.

• Pan starosta podal informaci ohledně 
výstavby základní školy. Architekti dodali 
digitální modelaci návrhu.

• Pan starosta oslovil pana starostu Rousíno-
va ohledně železniční zastávky. Zeptal se 
ho na skutečný stav aktivit a informací. Ak-
tivity kolem železnice podnikají, ale týká se 
to pouze změny projektu modernizace. 
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Dle projektu, který řeší část Rousínova 
naprojektovali odstavné parkoviště pouze 
pro 20 aut, vzhledem k velikosti Rou-
sínova je to nedostačující. Nepodnikají 
žádné kroky ohledně zastávky. Pan staros-
ta řekl, že ohledně zastávky v Holubicích 
byly vedením obce rozeslány dopisy na 
SŽDC, Ministerstvo dopravy a na vede-
ní dopravního integrovaného systému.

• Pan starosta poděkoval paní Vladimíře 
Frankové a paní Miroslavě Burdové za 
vedení knihovny. Knihovna Holubice 
získala ocenění jako nejlepší neprofesi-
onální knihovna vyškovského regionu 
roku 2020.

Ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce 
Holubice, konaného dne 8. července 2021

Zastupitelstvo schvaluje:
• Neinvestiční příspěvek 100 000 Kč, který 

bude zaslán přes účet DSO Ždánický les 
a Politaví na pomoc obcím postižených 
živelnou pohromou. Zaslané finance 
budou odeslány do Hodonína a násled-
ně přerozděleny postiženým obcím.

• Rozpočtové opatření č. 5/2021.
Různé:

• Pan Hradečný položil panu starostovi 
tři otázky: 1. kdy bude dokončena od-
počinková zóna za jeho domem, 2. jestli 
by nešel ořezat keř před domem v Cur-
díku z důvodu bezpečnosti v křižovatce 
a 3. zda se neuvažuje o audiovizuálním 
záznamu zastupitelstev. Pan starosta od-
pověděl že o audiovizuálním záznamu 
jednání zastupitelstev vedení obce ne-
uvažuje, ohledně keře zjistí, zda je na 
obecním pozemku a úprava odpočinko-
vé zóny v Curdíku je v plánu.

• Pan Přibyl se zeptal, zda by se nemohl 
udělat nástřik asfaltové penetrace na cestě 

od Blažovic ke kostelu. Pan starosta odpově-
děl, že zjistí vytíženost firem na tyto práce.

Ze 7. zasedání Zastupitelstva Obce 
Holubice, konaného dne 25. srpna 2021

Zastupitelstvo schvaluje:
• Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti na uložení komunikačního 
vedení v pozemku obce p. č. 1282 mezi 
Obcí Holubice a společností CETIN, a. s. 
Jedná se o výstavbu průmyslové zóny na 
Pozorsku. Služebnost bude sjednána na 
dobu neurčitou za náhradu ve výši 500 Kč.

• Administrátora veřejné zakázky na zho-
tovitele projektové dokumentace nové 
ZŠ společnost VIA Consult, a. s. za cenu 
84 700 Kč vč. DPH.

• Dodávku mobiliáře (laviček, odpadko-
vých košů atd.) pro odpočinkovou zónu 
Curdík od společnosti mmcité, a. s. za 
cenu 931 821 Kč vč. DPH.

• Žádost o vypouštění odpadních vod pro 
Technologické centrum, a. s. za stanove-
ných podmínek Plánovací smlouvou. 
Zdrojem splaškových vod bude plánovaný 
objekt výrobně ‑technologického areálu 
společnosti, který vznikne na pozemku 
p. č. 1280 k. ú. Holubice. Obec bude 
s vypouštěním odpadních vod souhlasit 
na základě Plánovací smlouvy, ve které 
bude uvedena úhrada alikvotní části ná-
kladů na zkapacitnění čistírny odpadních 
vod Holubice a bude přesně stanoven 
počet ekvivalentů.

• Směnnou smlouvu na směnu pozemku 
p. č. 399/4 o výměře 35 m2 ve vlastnictví 
Obce a pozemku p. č. 579/19 o výměře 
50 m2. Záměr směny pozemků byl vyvě-
šen na úřední desce obce Holubice. Ná-
vrh na vklad vlastnického práva do katas-
tru nemovitostí uhradí obec.
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• Kupní smlouvu na prodej pozemku 
v Curdíku p. č. 1562/3 o výměře 120 m2 
za cenu 42 000 Kč.

• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi 
Obcí Holubice a společností Hanou-
sek, s. r. o., která obci projektuje dílo 
Ochrana před přívalovými vodami Cur-
dík. Předmětem Dodatku č. 1 je změna 
doby plnění, kdy původní termín předání 
byl 31. srpna 2021 a Dodatkem se termín 
předání mění na 30. září 2021. Důvodem 
posunutí termínu předání je přeložení 
kabelu telekomunikačního vedení Čes-
kých drah, a. s., na které musí být vypra-
cována projektová dokumentace.

• Koupi sekačky SPIDER ILD02 s příslu-
šenstvím za cenu 748 951 Kč bez DPH 
od společnosti Dvořák ‑svahové sekač-
ky, s. r. o. Tato společnost je jediná v Čes-
ké republice, která tyto sekačky vyrábí. 
Jedná se o sekačku SPIDER ILD02, 
u které se produktivita pohybuje kolem 
7 000 m2, což lze srovnat s produktivitou 
patnácti pracovníků s křovinořezy. Firma 
zajistila předvedení stroje přímo v obci 
na problematických pozemcích.

• Smlouvu č. PR‑001030067023/001‑PROS 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene mezi Obcí Holubice firmou 
EG.D, a. s. Týká se realizace pokládky ka-
belu NN při výstavbě pěti rodinných 
domů v Kruhu u bytového domu 1, 
v pozemcích obce p. č. 597/1 a p. č. 599/121 
v k. ú. Holubice, za jednorázovou úhra-
du ve výši 2 000 Kč bez DPH.

• Rozpočtové opatření č. 6/2021.
• Realizaci půdní vestavby na budově stá-

vající ZŠ Holubice a vyhlášení výběrové-
ho řízení na zhotovitele projektové do-
kumentace půdní vestavby ZŠ Holubice. 
Obec má s developerem, který staví 
v Curdíku rodinné domy dohodu, že 

v rámci této výstavby postaví detašované 
pracoviště mateřské školy. Při finálním 
projednávání na stavebním úřadě Slav-
kov byla stavba MŠ zamítnuta z důvodu 
velké zastavěnosti v této lokalitě. Pan sta-
rosta bude jednat s developerem o mož-
nosti spolupráce s vybudováním třídy 
MŠ ve stávající ZŠ v Holubicích půdní 
vestavbou. Základní umělecká škola ve 
Slavkové projevila zájem přemístit část 
své činnosti do Holubic. Půdní vestav-
bou by byla řešena třída školky i učebna 
ZUŠ.
Zastupitelsto neschvaluje:

• Žádost o odkoupení části obecního po-
zemku p. č. 396/3 o výměře cca 8 m2 
na Nové ulici, kde se staví dva rodinné 
domy. V pozemku vede dešťová kanali-
zace a je tam umístěna šachta, vzhledem 
k této skutečnosti nebyl prodej schválen.
Různé:

• Pan starosta informoval o dokončení 
rozšíření ČOV Holubice. Bylo vydá-
no rozhodnutí o zkušebním provozu, 
rok bude probíhat zkušební provoz 
a následně bude provedena kolaudace. 
S panem Gottwaldem, který dohlíží 
na technickou stránku ČOV je pro zá-
jemce domluvena prohlídka ČOV na 
6. září 2021 od 17.00 hod do 19.00 hod. 

• DSO Ždánický Les a Politaví zaslal zá-
věrečný účet za rok 2020. Zastupitelé 
berou na vědomí závěrečný účet DSO 
Ždánický Les a Politaví.

• Paní místostarostka předala informaci od 
firmy Popularbo, která má provést zdra-
votní prořez stromů Pod bahny, že se plá-
novaný termín o prázdninách posunuje 
na říjen, z důvodu prací na Hodonínsku, 
které bylo zasaženo tornádem.

redakčně upravila Ilona Marinčová,  
místostarostka
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CO JE V OBCI NOVÉHO

• Členové Tělovýchovné jednoty Holubi-
ce zdárně dokončili rekonstrukci kabin 
na svém hřišti a vybavili je nábytkem. 
Pod novou pergolou plánují ještě výmě-
nu dlažby.

• Stavba rozšíření a zkapacitnění čistírny 
odpadních vod je dokončena a byla 
obci předána k užívání, nyní probíhá 
zkušební provoz na obou linkách.

• V odpočinkové zóně v Curdíku jsou 
dokončeny všechny stavební úpravy 
a instalace cvičebních prvků, je také 
vysetý trávník. Jsou objednané lavičky, 
odpadkové koše, informační tabule 
a držáky na kola. Altán je vybaven no-
vou kuchyňkou a grilem. Během října 
budou vysazeny okrasné dřeviny, keře 
a rostliny.

• Úpravou prošlo také celé prostranství 
před samoobsluhou. U bříz bylo vytvo-
řeno nové odpočinkové místo s lavič-
kami a park byl osázen stromy, keříky 
a květinami.

• Obec objednala pro zaměstnance dálko-
vě ovládanou výkonnou sekačku Spider 
pro snadnou údržbu travnatých ploch, 
která jim výrazně pomůže při péči o ze-
leň v obci.

Kalendář  
„Procházka Holubicemi včera a dnes“

Během září jsme roznesly do všech do-
mácností kalendáře „Procházka Holubi-
cemi včera a dnes.“ Každá rodina, kde 
je alespoň jeden přihlášený k trvalému 
pobytu v Holubicích, od nás obdržela je-
den kalendář zdarma. Některé z vás jsme 
doma nezastihly – pro vás jsou kalendáře 
k vyzvednutí na obecním úřadu každou 
středu od 14 do 17 hodin až do 31. října, 
informace na telefonním čísle 602 407 261. 
Kalendář si můžete i koupit, objednávky 
přijímáme do 15. října 2021 na telefon-
ním čísle 602 407 261, nebo e-mailu mis-
tostarosta@holubiceou.cz
Předpokládaná cena jednoho kalendáře 
bude 65 Kč.

Ilona Marinčová a Petra Šujanová

Přihlášení k trvalému pobytu

Velmi často se setkáváme se situací, kdy ti, 
co bydlí v nájmu, tvrdí, že se nemohou při-
hlásit k trvalému pobytu, protože to mají 
uvedeno ve smlouvě. 
S účinností nového občanského zákoníku 
(od 1. 1. 2014) o evidenci obyvatel nelze 
smluvně omezit možnost přihlášení na 
nájemní adrese k trvalému pobytu, Občan, 
který přijde na úřad s platnou nájemní 

Nově osázená plocha před samoobsluhouNově osázená plocha před samoobsluhou
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smlouvou a bude trvat na tom, že se chce 
přihlásit k trvalému pobytu, tak prostě 
bude podle zákona zapsán, i kdyby měl ve 
smlouvě uvedeno, že to udělat nesmí. 
Na druhou stranu pro toho, kdo byt pro-
najímá, existuje stejně jednoduchý postup, 
jak v případě ukončení nájemní smlouvy 
ukončit i trvalý pobyt na této adrese. Ma-
jitel bytu přinese na úřad dokument po-
tvrzující ukončení nájmu a trvalý pobyt se 
následně zruší. 
Pro obec je navíc velmi prospěšné, aby 
u nás skutečně žijící obyvatelé měli i trvalý 
pobyt z několika důvodů: daňové výnosy 
stát rozděluje hlavně podle počtu přihlá-
šených občanů, poplatky za odpad se pla-
tí podle trvalého pobytu atd. Pro hrubou 
představu – nově přihlášená čtyřčlenná ro-
dina každoročně automaticky přinese do 
obecní kasy přes padesát tisíc korun, které 

mohou být následně využity ke zvelebová-
ní Holubic či zvýšení kvality života našich 
obyvatel.

Narodilo se vám miminko a očekáváte 
pozvání na vítání občánků?

Pokud se rodiče s miminkem chtějí 
účastnit vítání občánků, musí se přihlá-
sit sami. Občané s trvalým bydlištěm 
v Holubicích mohou na obecním úřadu 
vyplnit formulář (týká se dětí do jedno-
ho roku) a až na jeho základě jim bude 
doručena pozvánka k vítání občánků 
s termínem. Formulář vám může být za-
slán také elektronicky, požádat o něj mů-
žete na e-mailové adrese mistostarosta@
holubiceou.cz.

Ilona Marinčová, místostarostka

EKOLOGICKÉ OKÉNKO
Takto NE

Na fotografiích vidíte, jak by neměly 
vypadat kontejnery po „nájezdu“ obča-
nů, kteří do nich odložili tříděný odpad. 
Papírové bedny se musí sešlapat, tím se 
jich do kontejneru vejde mnohem víc. 

Bio odpad je nutné do kontejnerů vtla-
čit, a ne ho ponechat načechraný přes 
kontejnery – takto je totiž svozová firma 
nevyveze. Obecní zaměstnanci pak musí 
tyto nešvary napravovat a kontejnery na 
tříděný odpad denně kontrolovat.

Přeplněné kontejnery na bioodpadPřeplněné kontejnery na bioodpadKontejnery na papírKontejnery na papír
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Ošetření a prořez stromů v lokalitě  
Pod Bahny

Ve středu 23. června jsme na zastupitel-
stvu vybrali odbornou arboristickou firmu 
Popularbo, která měla během prázdnin 
a v září provést bezpečnostní a zdravotní 
řez u vybraných stromů v lokalitě hájek 
Pod Bahny a vykácet některé stromy, kte-
ré jsou nebezpečné, nemocné nebo neper-
spektivní, protože rostou ve větším počtu 
na malém prostoru. Hájek se měl následně 
upravit a otevřít pro veřejnosti jako další 
místo klidného odpočinku v zeleni. 

Bohužel živelná katastrofa v podobě 
tornáda, které udeřilo na jih Moravy ne-
čekaně v podvečer 24. června, nám náš zá-
měr překazila. Pracovníci firmy museli dát 
přednost záchraně porostů před zbytečným 
kácením a ošetřit méně poškozené vzrostlé 
stromy na zničeném území Hodonínska. 
Rádi počkáme, protože chápeme naléha-
vost situace. Prostor Pod Bahny přijde na 
řadu během měsíce října. Termín bude včas 
oznámen, v průběhu prací bude z bezpeč-
nostních důvodů zakázán přístup do této 
lokality, prostor bude ohraničen páskou.

Ilona Marinčová, místostarostka

Blíží se topná sezóna

„Co oči nevidí, to srdce nebolí,“ praví 
české přísloví. V případě znečištěného 
ovzduší to však tak úplně neplatí. I když 
znečištění není na první pohled tak úpl-
ně patrné (kromě některých obzvláště 
„vydařených“ zimních dní), rozhodně 
je nesmíme podceňovat. Jaké jsou tedy 
hlavní látky, které znečišťují ovzduší?

Na mnohých místech je to poléta-
vý prach, označující se zkratkou PM. 
Číslo značí velikost částic v mikrome-
trech, takže PM10 znamená skupinu 
částic menších než 10 mikrometrů. Od 
prachu, který doma stíráme z nábytku, 
se tento liší například vznikem – jeho 
nejvýznamnějším zdrojem jsou přede-
vším spalovací procesy v elektrárnách, 
automobilové motory a další. Na drobné 
částice se váží různé toxické látky, často 
s karcinogenními účinky. Čím jsou čás-
tečky prachu menší, tím déle zůstávají 
zvířené v ovzduší a tím hlouběji pronika-
jí do plic, jejich dlouhodobé vdechování 
zkracuje délku života.

Spalováním nevhodných paliv či od-
padu se do ovzduší dostávají také jedo-
vaté těžké kovy jako arsen či kadmium.

Spalováním odpadů s obsahem plas-
tových výrobků vyrobených z PVC vzni-
kají dioxiny, jsou velmi nebezpečné pro 
lidské zdraví již ve stopových koncent-
racích. Jejich dlouhodobé působení vede 
k poškození imunitního a nervového 
systému, je prokázán vliv na snížení in-
teligence, snížení schopnosti soustředění 
a vliv na chování (hyperaktivita u dětí). 
Jsou to látky, které se dlouhodobě uklá-
dají v těle.

Žádáme občany, aby byli při topení 
ohleduplní, postupovali uvážlivě a ne-
pálili věci, které do kotle nepatří. Pokud 
spalujete odpad, ať už jde o zbytky jídla, 
barevné propagační letáky, staré obleče-
ní, nábytek či plastové obaly, škodíte tím 
nejvíce sobě a svému nejbližšímu okolí, 
tedy i členům svých domácností.

Ilona Marinčová, místostarostka
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Dnes bych 
vám chtěla 
představit jed-
nu úžasnou 
ženu, mám ji 
moc ráda, vá-
žím si jí a zále-
ží mi na ní. Je 
plná energie, 
s r d e č n o s t i , 
lásky, rozumu 
a také síly. 

Mnozí ji znají ze sociálních sítí, hlavně 
z facebookových stránek „Holubice, tady 
jsem doma,“ které vytvořila a které správ-
cuje. Jak je stránka populární je vidět po-
dle počtu aktivních uživatelů, z množství 
příspěvků a z rozličných diskuzí.

Pochází z nedalekých Hostěnic, v Ho-
lubicích žije pět let se synem a s přítelem 
v podkroví jednoho z bytových domů.

Paní Monika Krystmanová má náročné 
povolání, pracuje ve známé brněnské 
projekční kanceláři Atelier 99, která 
zpracovala studii nové devítileté holubické 
základní školy. A k tomu si dokáže najít 
čas i na sebe. Jak to všechno zvládá mi 
prozradila v rozhovoru pro náš zpravodaj.

Vždycky se Ti po pracovní stránce 
poměrně dařilo. Měla jsi několik velmi 
zajímavých zaměstnání, pověz nám, na 
které nejraději vzpomínáš?

M. K.: Odjakživa mě velmi baví a na-
plňuje práce a setkávání s lidmi. Ráda 
vzpomínám na dobu, kdy jsem měla v br-
něnské dětské nemocnici kantýnu a taky 
na dobu, kdy jsem pracovala v Deníku 
Rovnost a později pro iDNES.cz. Strašně 
se mi líbilo, že jsem se dostala na nevšední 
místa, kam se běžný člověk nedostane, 
a přitom poznala spoustu zajímavých 

lidí. Díky mé trpělivosti a zájmu o zákaz-
níky jsem v těchto zaměstnáních byla 
úspěšná. Velkou přidanou hodnotou byli 
také úžasní kolegové, se kterými se do-
dnes scházíme.

Pokud máš nějaké volno, jak ho s ob-
libou trávíš?

M. K.: Volno trávím nejraději se svou 
rodinou v přírodě, potřebuji les, zeleň, 
mám ráda, když se spolu projdeme a já vy-
pustím všechny starosti, nezvoní mi tele-
fon a nebliká přede mnou monitor. Máme 
v Prušánkách vinohrad, kam pravidelně 
jezdíme a staráme se o něj, což je pro mě 
taky velkým relaxem.

Lituješ něčeho?
M. K.: Nelituju ničeho, akorát si 

vždycky říkám – kdybych byla mladší 
a měla tenkrát rozum, jaký mám dnes… 
Co všechno se mi v životě stalo, se mi asi 
mělo stát, neměla jsem to vždy jednodu-
ché a prožila jsem si i krušné chvilky. Ale 
díky mnoha náhodám dnes bydlím v Ho-
lubicích, kde nám svůj byt s krásným vý-
hledem na celou vesnici, moc se mi tu líbí.

Co Tě v poslední době nejvíc těší?
M. K.: Že se děti vrátily do školy, že 

mají řád a kolektiv kamarádů a vrstevní-
ků, které potřebují, snad to dlouho vydr-
ží. Velkou radost mi taky dělá můj syn 
Lukáš a přítel Petr, se kterým máme 
krásný vztah. Těší mě, že profil „Holubi-
ce, tady jsem doma,“ dobře funguje a že 
je pro lidi užitečný. Vytvořila jsem ho 
spontánně, protože zde chyběl komuni-
kační a informační kanál, který by pro-
pojil všechny generace.

Mony, moc Ti děkuji za rozhovor 
a přeji Ti ještě mnoho pracovních i osob-
ních úspěchů.

Ilona Marinčová, kronikářka

LETNÍ ROZHOVOR

Monika KrystmanováMonika Krystmanová
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Co bylo v minulosti zaznamenáno 
v obecní a školní kronice Holubic,  

rok 1919

Dne 1. května uspořádali Sokoli na ná-
vsi slavnost sázení Lípy svobody, které se 
zúčastnily všechny místní spolky. Předná-
šel Benedikt Slavík o významu svátku prá-
ce a svobody národa, poté zazpívaly sbory 
sokolské vlastenecké písně a hymnu „Kde 
domov můj“ a „Nad Tatrú sa blýská.“ Lípa 
byla zasazena před kapličkou, kde se také 
zastavil průvod, který vyšel z Kruhu. „Žel 
nějaký nerozvážný zlomyslník brzo potom lípu 
zlomil, která měla v dalších letech býti ozdobou 
naší návsi a vzpomínkou blaženou na první 
dny našeho osvobození.“

Dne 2. července se konaly v Holubicích 
demokratické obecní volby podle nového 
zákona. Volit mohli občané od 21 let, kteří 
žili v obci alespoň tři měsíce před volba-
mi. Volba byla přímá, tajná (nikdo nemohl 
zkoumat, kdo koho volí) a povinná pro 
každého. Nemuseli volit jen osoby starší 
70 let a nemocní. V Holubicích, kde žilo 
méně než tisíc obyvatel, mělo být patnáct 
členů obecního výboru. Byly podány tři 
kandidátní listiny: Strana agrární, Strana 

sociálně demokratická a Strana lidová. 
Byli zvoleni dva agrárníci: rolník Jindřich 
Florian a Josef Novozámský, tři lidovci: 
rolník Vincenc Frank, rolník Václav Klu-
sal, rolník Jan Šmerda a deset sociálních 
demokratů: kovář Josef Pindryč, rolník 
Kliment Ondráček, domkář František 
Stratil, Františka Bočková, Kristýna Paulí-
ková, rolník Jan Hamr, domkář Teodor 
Štěpánek, domkář Cyril Omasta, Jan Fila 
a Antonín Černý. Starostou Holubic byl 
zvolen Jan Hamr a náměstkem Václav 
Klusal.

Další školní rok skončil již 28. června. 
Podle nařízení ministerstva školství 
a osvěty budou napříště hlavní prázdniny 
od 29. června do 31. srpna a 1. září bude 
vždy zahájen nový školní rok. Doposud 
trvaly prázdniny od poloviny července do 
poloviny září. Ve školním roce 1919/1920 
navštěvovalo školu 175 žáků, z okolních 
vesnic docházely dvě děti. Ve třech třídách 
po 54 až 61 dětech, rozdělených na šest 
oddělení, je učili tři učitelé: řídící učitel 
Karel Šanca, učitelka Marie Petrášová 
a výpomocný učitel Mikuláš Florian.

Ilona Marinčová, kronikářka

Dozvuky Velké hry – poznejte s námi 
Holubice 

Velká hra skončila v sobotu 20. března, 
těsně po uzávěrce jarního čísla Holubické-
ho zpravodaje. Jak jste se v něm mohli do-
číst, čekalo nás ještě finální losování o velké 
ceny pro rodiny, které proběhlo v pondělí 
22. března. A věřte, že každý z celkem 258 
úspěšných řešitelů měl šanci na výhru.

STŘÍPKY Z HISTORIE HOLUBIC

KULTURA

Rodina Kupských na Jalovém dvořeRodina Kupských na Jalovém dvoře
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Jména a e ‑maily všech účastníků (hráčů) 
jsme vystřihly z formulářů a všech 258 ma-
lých lístečků, smotaných do ruliček a zpev-
něných gumičkou, jsme připravily k loso-
vání z velké mísy. Do samotného losování 
se potom zapojily autorky a organizátorky 
Velké hry. Vylosovaným moc gratulujeme 
a doufáme, že si své odměny užijí :‑). Vám 
všem ostatním, kteří jste se této náročné hry 
zúčastnili, mockrát děkujeme. Podle vašich 
četných ohlasů víme, že se vám hra líbila.

Výhercům jsme poukazy hned po loso-
vání osobně předaly a ti se mohli radovat 
z dárkových poukazů z hostince U Kapličky, 
KFC, McDonald’s, restaurace na Hradbách, 
projížďky na koních v Jalovém dvoře a z jízd-
ného na bobové dráze Kadlcův mlýn v Ma-
riánském údolí.

Zhodnocení akce očima účastníků: 
Napsali nám:

„Jinak bych chtěla za celou naši rodinu 
a předpokládám, že i za ostatní, moc poděkovat 
organizátorům za tuto aktivitu, byla skvěle při-
pravena a zavedla nás do míst, o kterých jsme 
ani nevěděli :‑). Hádanka na faře nám dala tro-
chu zabrat, ale přitom výsledek byl tak prozaic-
ký. A na střelnici jsme si málem hlavy vyvrátili, 
jak jsme koukali do korun stromů, zvířata byla 
hodně nenápadná. No a pexeso bylo taky dobře 
vymyšlené, i když jsme jej museli obejít dvakrát, 
protože nám chyběl jeden budík :‑). Ale byla to 
výborná bojovka. Ještě jednou moc díky všem, 
jste skvělí!“ 

Marta Koudelná
„Rádi bychom Vám velmi poděkovali za 

skvělý nápad a perfektní organizaci hry. Z vlast-
ní zkušenosti vím, kolik času a úsilí to muselo 
stát a o to víc si toho vážíme :). Děti se měly 
v této divné době na co těšit, a dokonce samy 
chtěly ven, což se u nás nestává často. Děkuji!“

Jana Kalužová
Za pořadatele Petra Šujanová a Ilona Marinčová

První letošní velkou akcí v Holubicích 
byl košt vína a zvěřinové hody 

V sobotu 26. června mohli lidé zažít neza-
pomenutelnou atmosféru největší ochutnávky 
vín v širokém dalekém okolí. Měli jedinečnou 
možnost na první „pocovidové“ akci ochutnat 
to nejlepší z hroznů od malých vinařů i zavede-
ných velkovýrobců.

Vína dominovala svěžestí, krásnou aroma-
tikou a pikantní kyselinkou, chutěmi potvrdila 
loňský výjimečný ročník. Jejich kvalitu předtím 
zhodnotili vinařští odborníci na brněnské soutě-
ži VINUM JUVENALE v hotelu Voroněž.

K ochutnávce bylo připraveno téměř 400 
vzorků bílých růžových a červených vín. Bo-
hužel, na rozdíl od předchozích ročníků, kdy 
sál i přilehlé společenské prostory „praskaly ve 
švech,“ byl letošní VIII. ročník poznamenán ne-
čekaně nízkým zájmem…

Společně s koštem vín připravoval po celý 
víkend hostinec U Kapličky několik výbor-
ných jídel ze zvěřiny, včetně předkrmu, polévky 
a sladkého dezertu.

Košt vínaKošt vína
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Babské hody se v létě mimořádně 
vyvedly

Milé ženy, dívky, dámy, budou letos 
babské hody? To byla otázka, kterou si 
kladly holubické stárky po zrušení prv-
ního červnového termínu hodů. Sejde se 
nás alespoň dvacet, ať to stojí za to? Udě-
láme si hezký den a oslavíme společně 
krásnou tradici?

Letošní Babské hody se nakonec ko-
naly v sobotu 10. července pod záštitou 
hostinského, pana Daniela Gerdy. Stárky 
se sešly jako obvykle v Kruhu u zrcadla. 
Odtud pak vyšel krojovaný průvod žen 
a dívek Holubicemi za hudebního dopro-
vodu dechové hudby Galáni z Přibyslavi. 

Na řadě míst byl přerušen krátkými pře-
stávkami, které stárky vyplnily tancem, 
zpěvem a občerstvováním a současně 
zvaly místní na večerní venkovní zábavu 
s tombolou, která hody ukončila. Po 
dlouhé době, která zakazovala shromaž-
ďování a veškeré kulturní akce, se před 
hostincem U Kapličky sešel na hodové 
zábavě opravdu velký počet návštěvníků, 
který se vyšplhal na téměř 250 lidí a po 
celý den, až do pozdních nočních hodin, 
si mohli lidé také pochutnat na grilova-
ných specialitách. Ještě dlouhou dobu po 
hodech jsem slyšela při procházkách Ho-
lubicemi pozitivní a pochvalné ohlasy, 
jak se vše vyvedlo a jak si je lidé užili…

Ilona Marinčová, kronikářka

Výlet se zahrádkáři na hrad Bouzov  
a do muzea kočárů

V sobotu 21. srpna jsme uspořádali tra-
diční prázdninový výlet, tentokrát do Olo-
mouckého kraje. Dopoledne jsme navštívi-
li majestátní pohádkový hrad Bouzov, kde 
jsme se při poutavé prohlídce dozvěděli od 
paní průvodkyně zajímavosti z jeho histo-
rie a prohlédli jsme si nádherné, bohatě 

zdobené interiéry hradu. V blízkém histo-
rickém areálu jsme mohli vystoupat na uni-
kátní vyhlídku v hlavě dřevěného trojské-
ho koně, který je největší svého druhu na 
světě, vyslechnout si zábavnou přednášku 
o středověkých zbraních a válečných stro-
jích, ze kterých si zájemci, hlavně z řad 
dětí, mohli zkusit vystřelit.

Po obědě nás čekala návštěva Muzea kočá-
rů v Čechách pod Kosířem. Jeho prohlídka 

Babské hody, průvodBabské hody, průvod
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a samotný program byl nezapomenutelný 
pro všechny generace, neboť spojuje dáv-
nou minulost se současností. V muzeu jsme 
viděli, jak se snoubí řemeslný um našich 
předků s duchem, kterého vdechli do kaž-
dého kočáru, saní, koňských postrojů i lu-
ceren. Prohlédli jsme si skvostné kočáry, 
které sloužily člověku v těch nejradostněj-
ších chvílích života, ale i takové, které se 
vybíraly na poslední cestu. Je to unikátní 
ojedinělá sbírka, která díky této skladbě 
nemá ve světě obdoby. Muzeem nás prová-
zel jeho zakladatel a majitel, pan Václav Obr, 

což samo o sobě bylo také velkým zážitkem. 
V podvečer jsme se vrátili plni dojmů domů.

Tím naše aktivity nekončí, společně 
s kulturně – školskou komisí bychom 
chtěli uspořádat obecní výšlap do kouzel-
ného údolí potoka Rakovce a 11. prosince 
nás čeká největší zahrádkářská akce: košt 
pálenek, tentokrát spojený se soutěžní 
ochutnávkou pomazánek a čehokoliv sla-
ného či sladkého z ořechů. Jste srdečně 
zváni.

Ilona Marinčová,  
předsedkyně ZO ČZS Holubice

Svatováclavské hody

V Holubicích slavíme hody na svátek 
svatého Václava – patrona našeho kostela. 
Letos tato slavnost připadla na víkend 25. 
a 26. září. Samotné hody začaly pro chasu 
v páteční podvečer, kdy vztyčili za pomoci 
jeřábu na návsi u kapličky nazdobenou 
máju.

Ačkoliv pár dní předem bylo počasí 
chladné a deštivé, v sobotu se nad námi sli-
tovalo sluníčko, které svítilo až do večera. 
Dopolední focení před kostelem se vydaři-
lo a stárci mohli po obědě vyrazit do ulic 
s rozmarýnkou zvát na hody. Večerní krojo-
vanou zábavu tradičně zahájilo všech tři-
náct párů parádním slavnostním nástupem 
a sólem stárků s rodiči. Během večera se 
lidé pobavili při mašličkové, při vynášení 
stárků a stárek ze sálu na ramenou a při lo-
sování bohaté tomboly před půlnocí. De-
chová hudba Dambořanka dobře hrála, 
tančilo se, zpívalo, bylo veselo – tak, jak se 
na správné hody patří.

V neděli šli všichni krojovaní na mši 
svatou do kostela, kde zaplnili prostor před 
oltářem, byl to krásný a dojemný pohled na 
tolik mladých lidí v kyjovských krojích. 

Odpoledne ve 13 hodin se sešli nastrojení 
stárci, krojované děti a pět sklepníků s vo-
zíkem plným vína v Kruhu „U zrcadla,“ 
odkud společně vyšli za doprovodu dambo-
řických muzikantů pro své stárky, které 
byly připraveny v krásných krojích v do-
mech, označených májkou. U každé se za-
zpívalo, zatančilo, občerstvilo a pak průvod 
pokračoval k další stárce. Náročný víkend 
byl zakončen druhou hodovou zábavou 
v sále hostince U Kapličky, účast byla velká 
a tančilo se až do rána. Je dobře, že se v naší 
obci tato krásná tradice udržuje. Kroje 
a zvyky jsou velkým kulturním bohatstvím 
zděděným po našich předcích a je na nás, 
abychom je uchovávali a předali i následu-
jícím generacím.

Ilona Marinčová, kronikářka

Příprava májiPříprava máji
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Farní den, dopravní hřiště

Od 1. srpna byl na naši faru přidělen 
výpomocný kněz P. Václav Novák – pů-
vodem z Dolních Bojanovic. Slavnostní 
přivítání proběhlo při nedělní mši svaté 
22. srpna, kde jsme otci Václavovi předali 
drobné dárky na památku.

V sobotu 11. září proběhl na farní za-
hradě a v jejím okolí již 8. farní den. Po 
požehnání v kostele si děti zasoutěžily 
s tetou Petrou a za odměnu dostaly něco 
sladkého. Během celé akce bylo zajištěno 
občerstvení. Pro děti bylo připraveno 
dětské dopravní hřiště, skákací hrad 
a dílničky s tetou Kamilou. Kdo měl zá-

jem, mohl vyjít na kostelní věž s komen-
tovanou prohlídkou. K večeru si mohli 
všichni opéct špekáčky nad ohněm a za-
zpívat s kytarou. Každý účastník obdržel 
něco malého na památku. Touto cestou 
bych ráda poděkovala všem, kteří se na 
přípravě farního dne už od poledních 
hodin podíleli. Také patří díky ženám, 
které přichystaly občerstvení.

Nový pravidelný rozpis bohoslužeb 
v Holubicích – platný od měsíce září:
• neděle 8:30 hod. – slouží o. Václav
• středa 18:00 hod. – slouží o. Pavel
• pátek 18:00 hod. – slouží o. Václav

 
za holubické farníky Miloslava Malíková

FARNÍ OKÉNKO

Farní den, dopravní hřištěFarní den, dopravní hřiště
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Povídání hajného Holuba

Milí přátelé přírody, v pokračování z mi-
nulého čísla se vydáme za dalšími štěbetálky, 
kteří žijí v našem okolí, a přitom se dozvíte, 
jak jim můžete prospět.

Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 
velikostně je při-
bližně jako ho-
lub, ale je štíh-
lejší a má delší 
ocas. Barvu má 
béžově-hnědou 
s tmavšími kříd-
ly, nejvýraznější 
znak je černý, bíle lemovaný pruh na krku. 
Samec i samice mají stejnou barvu. U nás 
je hrdlička lovnou zvěří, kdy doba lovu je 
od poloviny října do poloviny února. Zů-
stává u nás celý rok. Hnízdí ve městech 
a na vesnicích, za potravou často zalétává 
do otevřených krajin, zejména na pole 
a louky. Mimo hnízdní období se často 
sdružuje do hejn. Živí se především seme-
ny, ale požírá také bobule a zelené části 
rostlin. Staví si jednoduché hnízdo z vět-
viček na stromech nebo keřích, snáší dvě 
bílé velké vejce, 2 až 6× do roka.

Stehlík obecný (Carduelis carduelis) se vy-
značuje štíhlým 
tělem a poměrně 
dlouhým a špi-
čatým zobákem 
slonovinové bar-
vy. Zbarvený je 
velmi pestře, svr-
chu béžový, kří-
dla černá s bílými skvrnami a jasným žlu-
tým pruhem, zespodu je bílý, hlava má 
typickou červenou masku. Samec i samice 

jsou téměř stejně zbarveni. Létají rychlým 
obratným vlnkovitým letem. U nás je čás-
tečně tažný, část stehlíků odlétá v polovině 
října do Středomoří a vracejí v březnu. Dnes 
žije převážně v kulturní otevřené krajině 
v blízkosti vesnic a měst, v okolí stojatých 
vod, v řídkém listnatém nebo smíšeném 
lese. Mimo období hnízdění je k vidění na 
polích, loukách a zarostlých pozemcích, kde 
hledá potravu. Hnízdo staví na listnatých 
nebo ovocných stromech, je pečlivě uplete-
no ze stébel, kořínků a mechu a propleteno 
hmyzím předivem a lišejníky, vystláno 
chmýřím z bodláků a srstí. Snáší 4 až 5 bí-
lých vajec s načervenalými tečkami a čárka-
mi. Jejich potravu tvoří hlavně semena.

Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) má 
dlouhý vidlicovi-
tý ocas a dlouhá 
špičatá křídla. 
Čelo, bradu 
a hrdlo má reza-
vě hnědé, vrchní 
strana těla je 
modročerně lesklá, spodní bílá. Samec a sa-
mice se liší délkou ocasních per. Žije v oby-
dlených kulturních krajinách, obvykle 
hnízdí uvnitř budov, zvláště tam, kde jsou 
chována hospodářská zvířata. Vzhledem 
k úbytku těchto stavení, ubývá i vlaštovek. 
Zdržuje se zde od března do září. Hnízdo si 
staví ze slinami slepených hrudek, nahoře 
otevřené, miskovitého tvaru, vystlané stébly 
a peřím. Snáší 3 až 7 červenohnědých skvr-
nitých vajec, 2 až 3× ročně. Živí se létajícím 
hmyzem, který chytají v letu nebo sbírají 
z vodní hladiny. U nás je ohroženým dru-
hem. Hnízda vlaštovek se nesmí z budov 
shazovat, a to ani opuštěná, protože vlaštov-
ky se do nich mohou příští rok vrátit.

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HOLUBICE - VELEŠOVICE
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Jiřička obecná (Delichon urbicum) je malý 
pták příbuzný 
s vlaštovkou. 
Vršek těla má 
tmavě modrý 
s ocelovým ná-
dechem, křídla 
a ocas jsou 
hnědočerná, spodní strana těla je bílá, a i na 
nožkách má bílé opeření. Od vlaštovky ji 
snadno odlišíme díky méně vykrojenému 
ocasu. U nás je rozšířená na celém území. 
Zdržuje se zde od dubna do září. Preferuje 
otevřené krajiny s nízkou vegetací jako past-
viny a louky, nejlépe v blízkosti vodní plo-
chy. Na rozdíl od vlaštovek, často hnízdí i ve 
městech. Hnízdí v koloniích, obvykle deseti 
párů, staví polokulovitá hnízda, většinou 
pod převisem střechy. Hnízdo je slepeno 
z hrudek hlíny a vystláno stébly a peřím. 
Snáší 3 až 6 bílých vajec, 2 až 3× do roka. 
Živí se převážně hmyzem, který loví za letu. 
Preferuje především mouchy, mšice a létající 
mravence. Jako u vlaštovek je shazování 
hnízd zakázáno, protože jsou chráněným 
druhem.

Za MS Holubice – Velešovice Pavel 
a Pavla Křížovi
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Srdečně blahopřejeme všem občanům, 
kteří oslavili své životní jubileum: 

Červenec paní Hana Nováková
 pan Josef Pacák
 pan Vladimír Schoř
 pan Jaroslav Vojáček
Srpen pan Josef Pešek
 pan Miloslav Moudrý
 pan Václav Muselík
 paní Marie Floriánová

Září pan Ladislav Crlík
 pan Zdeněk Horák
 paní Ludmila Horáková
 paní Olga Neužilová
 paní Drahomíra Umlášková
 paní Jarmila Andersová
 paní Marta Šíblová

Rozloučili jsme se:
pan Eugen Koutný

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 – Pejsci a Koťátka

Léto uteklo jako voda a opět se nám za-
plnila obě oddělení v naší školce malými 
dětmi, které se určitě po velkých prázdni-
nách těšily na své kamarády. Ve třídách 
Pejsků a Koťátek došlo ve školním roce 
2021/2022 k drobným změnám, chodí 
sem naše nejmenší děti od tří do čtyř let. 
Ve třídě Koťátek je celkem 25 dětí a spolu 
se mnou také nová paní učitelka Bc. Hana 
Nerádová, která již dříve v naší školce 
pracovala.

Ve druhém oddělení Pejsků je také 
25 dětí, učí zde paní učitelka Pavla Šťastná 
s novou kolegyní, paní učitelkou Andreou 
Petrů. Obě vítáme v našem kolektivu 
a přejeme jim spoustu veselých dětí a pří-
jemných pracovních povinností. Pro děti 
jsou plánovány různé akce – divadelní 

představení, vánoční focení, výlety a další 
programy přímo ve školce. Věřím, že si 
vynahradíme vše, co jsme nemohli v mi-
nulém školním roce uskutečnit – např. be-
sídky, maškarní ples atd.

Markéta Chromá, učitelka MŠ

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 námitku sdělili 
písemně nebo telefonicky na obecní úřad.

Děti z oddělení Koťátek při hřeDěti z oddělení Koťátek při hře
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Třída Berušky – předškoláci

Prázdniny jsou za námi a já všechny 
srdečně vítám v novém školním roce 
2021/2022.

Začátek školního roku přinesl několik 
změn. Tou největší je samostatná třída 
předškolních dětí – Berušky. Vytvoření 
této třídy má za cíl zajistit kvalitní vzdělá-
ní a přípravu do školy. Děti ve třídě Beru-
šek přivítala paní učitelka Lenka Dufková 
a vedoucí učitelka Petra Šťastná, DiS., 
paní asistentka Bc. Veronika Přichystalo-
vá a paní školnice Dana Poulíčková.

Děti se první dny seznamovaly s novým 
prostředím a kamarády. Připomněli jsme 
si pravidla, které nás provází celým škol-
ním rokem: pusinkové, srdíčkové, odpo-
činkové, talířkové, šnečkové, hračkové 
a kapičkové. V současné době je ve třídě 
předškoláků 22 dětí a vzdělávají se podle 

školního vzdělávacího programu „Směje-
me se každý den,“ který splňuje požadav-
ky Rámcového vzdělávacího programu 
pro předškolní vzdělávání.

Od středy 8. září jsme začali navštěvovat 
tělocvičnu, kde se budou děti učit základní 
akrobatické prvky, míčové hry, šplh a další 
pohybové aktivity. Na konci září za námi 
přijede mobilní planetárium a proběhne 
také již tradiční vánoční focení firmou 
Photodienst.

Čeká nás několik akcí určených pouze 
pro předškoláky ve spolupráci s MAP 
Slavkov, dále výlet do Bonga a přijede 
k nám divadlo Šikulka. V listopadu začne-
me jezdit na plavání do Vyškova.

Věříme, že se bude všem dětem ve školce 
líbit a těšíme se, co všechno nám nový 
školní rok přinese.

Petra Šťastná – učitelka MŠ

Ze školy

Holubice. Donedávna to pro mě byla 
jen tranzitní obec, kterou jsem občas 
projela a víc jsem ji neznala. To se všechno 

změnilo letos na jaře, kdy jsem se zúčast-
nila konkurzu na ředitelku školy. Přesto 
Holubice znám. V letech 2005 – 2019 
jsem učila na základní škole Komenského 
ve Slavkově u Brna, kam přechází většina 

Třída předškoláků - BeruškyTřída předškoláků - Berušky
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dětí z Holubic. Poté jsem učila rok u nás 
v Heršpicích a v loňském roce jsem pů-
sobila v Křenovicích. Z mého života 
bych zmínila, že mám tři děti, bydlím 
v Heršpicích a jsem člověk, který se ne-
bojí výzev. V Holubicích budu učit český 
jazyk, výtvarnou výchovu a pracovní 
činnosti ve čtvrté třídě.

Ředitelování jsem brala jako velkou 
výzvu a dodnes to pro mě výzva je. S od-
stupem několika měsíců musím říct, že 
jsem se rozhodla správně. Škola má úžas-
nou atmosféru, celý kolektiv zaměstnanců 
je přátelský a všichni pracují s velkým 
nadšením a odborností. Neuvěřitelně mi 
pomáhají a věřím, že budeme spolupra-
covat i nadále tak, aby se škola posouvala 
kupředu a děti se v ní cítily spokojeně 
a rády do ní chodily. Všem touto cestou 
moc děkuji. Mít kolem sebe vstřícný ko-
lektiv je pro mě velmi důležité.

Moje působení na škole začalo dopl-
něním pedagogického sboru a týmu 
správních zaměstnanců. Bylo na to velmi 
málo času, ale k 1. září jsme byli v plném 
počtu a mohli jsme bez problémů zahájit 
nový školní rok.

Nová třída mateřské školy nám umož-
nila otevřít samostatnou třídu předškol-
ních dětí. Paní učitelky se jim tak mohou 
plně věnovat a připravit je k přechodu do 
první ročníku.

Stejně tak narůstají počty dětí i ve 
škole. Prvňáčků máme letos už dvacet. 
Nastupují do školy silnější ročníky 
a škola se pomalu blíží na hranu kapaci-
ty. Proto rozhodnutí vedení obce posta-
vit novou školu považuji za prozíravé 
a nutné.

Ve škole se zatím rozkoukávám, 
spousta věcí je pro mě nových. Je velký 
rozdíl vnímat chod školy jako učitel 
a pak se ze dne na den přeorientovat 
a školu vést. Ráda bych všechny rodiče 
uklidnila, že se nemusí bát velkých 
a překotných změn. První rok pro mě 
bude zahřívací, musíme opět přejít do 
běžného režimu bez distanční výuky. 
Přesto se budu snažit do školy vnést něco 
nového, jiného, budu čerpat ze svých 
zkušeností a svého zaměření. Jsem na-
kloněná vzájemné komunikaci, kterou 
považuji za základ vztahu školy a obce 
a školy a rodiny.

Dovolte, abych popřála všem dětem 
úspěšný začátek nového školního roku, 
rodičům pevné nervy a času na své děti 
a všem pedagogům hodně elánu a chuti 
do práce, nápadů a pracovních úspěchů. 

Mgr. Jana Ševčíková, ředitelka

Učitelský sborUčitelský sbor
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V základní škole došlo o prázdninách 
k mnoha změnám. Tou největší je jmeno-
vání paní Mgr. Jany Ševčíkové na post ře-
ditelky. Také učitelský sbor vypadá jinak. 
Paní Mgr. et Mgr. Marie Hradečná zvítězi-
la v konkurzu a stala se ředitelkou na jiné 
škole. Na volné místo byla přijata paní 
Mgr. Renata Spáčilová, která bude učit 
v pátém ročníku. Třídní učitelkou čtvrté-
ho ročníku bude paní Mgr. Hana Mrázová, 
která je také nově přijatou zaměstnankyní. 
Třetí ročník zůstane pod vedením paní 
Mgr. Evy Krajtlové. Ke druhému ročníku 
se z rodičovské dovolené vrátila Mgr. Zuza-
na Krivjanská. Novým členem je také pan 
Libor Sušil, který byl přijat na místo škol-
níka. Všechny vítáme a přejeme, aby se jim 
na naší škole líbilo.

Rády bychom poděkovaly bývalé paní 
ředitelce Mgr. Mileně Vodičkové za všech-
ny roky přátelského a vstřícného vedení. 
Byla nám úžasnou nadřízenou, skvělou 
kolegyní a výbornou kamarádkou.

Ve středu 1. září proběhl začátek školní-
ho roku za krásného počasí na školní zahra-
dě. Zastoupení zde měla obec, farnost, škola 
i rodiče. Prvňáčky pak ve třídě přivítala 
paní učitelka Mgr. Klára Matoušková. Pro 
naše nejmenší žáčky škola zakoupila novou 
interaktivní tabuli.

Ve volném čase mohou žáci navštěvovat 
kroužek flétny, dětský výtvarný kroužek 
„Tvořivé ručičky”, náboženství nebo si 
mohou vybrat jeden z hudebních nástrojů 
a mohou jej studovat pod vedením hu-
dební školy Meluzín přímo v prostorách 
školy. Ve školní družině připraví dětem 
program paní Miloslava Malíková a paní 
Eva Nováková. Zůstávají tedy opět ote-
vřená dvě oddělení. V ranní družině se 
pak děti budou potkávat s paní Lenkou 
Ostřížkovou, která bude zároveň asistent-
kou pedagoga v pátém ročníku.

Přáli bychom si, aby letošní školní rok pro-
běhl bez problémů a aby nás ničím nezaskočil.

Mgr. Klára Matoušková, učitelka ZŠ

LOGOPEDICKÉ OKÉNKO

Milí rodiče,
často dostávám dotazy, kdy je nejvhod-

nější s dítětem začít chodit na logopedii. 
Jako u všeho, je to individuální. Obecně lze 
říci, že pokud dítě nemá nějakou vážnější 
poruchu řeči, ideální věk je kolem čtyř let. 
Je tak dostatek prostoru na vyvození i fixaci 
nesprávně vyslovovaných hlásek, než dítě 
nastoupí do 1. třídy. Pracujeme ale i s mlad-

šími dětmi, pokud je to potřeba a jsou 
schopné spolupráce. Níže máte přehlednou 
tabulku vývoje hlásek a kdy je ještě možné 
jejich vývoj ovlivnit. V dalších zpravoda-
jích vás seznámím s různými poruchami 
řeči a ukážeme si cvičení pro trénink jazýč-
ku a obličejových svalů, které můžete dělat 
s dětmi sami doma.
                                      Vaše logotetka Pavla Křížová
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Tělovýchovná jednota Holubice – oddíl volejbalu

Účast na turnajích:
• O pohár Lulče – 55. ročník (7. 8.):   A-tým 1. místo (I. kategorie),  

B-tým 6. místo (II. kategorie)
• Memoriál Josefa Mrkose v Drásově (14. 8. 2021):  A-tým 3. místo
• Volejbalový turnaj v Holubicích (28. 8.):   A-tým 1. místo (I. kategorie),  

B-tým 2. místo (II. kategorie)

ZE SPORTU

TJ Holubice – A tým
Český pohár – v místní hale

18. 9. 2021 10:00 Holubice - Kometa Brno 
18. 9. 2021 13:30 Kometa Brno - Lvi Praha B
18. 9.2 021 17:00 Holubice - Lvi Praha B

2. liga (2-M-D) – zápasy 2021

2. 10. 2021 10:00 a 14:00 Blue Ostrava - Holubice
9. 10. 2021 10:00 a 14:00 Holubice - Šlapanice

23. 10. 2021 10:00 a 14:00 Palkovice - Holubice
6. 11. 2021 10:00 a 14:00 Holubice - Morávka

13. 11. 2021 10:00 a 14:00 Holubice - Kojetín
20. 11. 2021 11:00 a 15:00 Val. Meziříčí - Holubice
27. 11. 2021 10:00 a 14:00 Nový Jičín - Holubice
28. 11. 2021 10:00 REPRE kadeti - Holubice
11. 12. 2021 10:00 a 14:00 Holubice - Blue Ostrava

Volejbalový turnaj v HolubicíchVolejbalový turnaj v Holubicích
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TJ Holubice – B tým
Okresní přebor (VYS-M-1) – zápasy 2021

29.  8. 2021 10:00 Hrušky - Holubice B 1:3
12.  9. 2021 10:00 Holubice B - Marefy 3:0
19.  9. 2021 10:00 Drnovice - Holubice B
26.  9. 2021 10:00 Holubice B - Vítovice
  3. 10. 2021 10:00 Dědice - Holubice B
10. 10. 2021 10:00 Holubice B - Orlovice
17. 10. 2021 10:00 Luleč - Holubice B
24. 10. 2021 10:00 Holubice B - Slavkov

 

TJ Holubice – junioři

V rámci letní přípravy se naši volejbaloví dorostenci zúčastnili týdenního soustředění 
ve známém sportovním areálu na pomezí Pardubického kraje a Vysočiny, v Horním 
Bradle. Počasí nebylo přímo ideální. I přes to bylo možné téměř každý den odmakat 
dvě tréninkové jednotky, včetně každodenní ranní rozcvičky. Největším úspěchem 
je, že se toto všechno povedlo bez zranění. Všichni jsou tedy připraveni na následující 
sezónu, ve které budou nastupovat do krajského přeboru juniorů.

Krajský přebor (JM-JRI) – zápasy 2021
19. 9. 2021 10:00; 13:00 Polná - Holubice
3. 10. 2021 10:00; 13:00 Šlapanice - Holubice

10. 10. 2021 10:00; 13:00 Holubice - Jihlava
24. 10. 2021 10:00; 13:00 Holubice - Polná
7. 11. 2021 10:00; 13:00 Holubice - Šlapanice

21. 11. 2021 10:00; 13:00 Jihlava - Holubice
12. 12. 2021 10:00; 13:00 Polná - Holubice

Po předchozí sezóně plné omeze-
ní, nebo dokonce úplně zrušených 
soutěží, se těšíme, že vás budeme 
moci přivítat v místní hale nebo na 
místních kurtech. Doufáme, že si bu-
dete moci užít veškeré zápasy z bo-
haté nabídky napříč soutěžemi.

za TJ Holubice, oddíl volejbalu 
Richard Surman Srpnový volejbalový turnaj v HolubicíchSrpnový volejbalový turnaj v Holubicích
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Holubáckééé nohec

Okresní přebor
Tabulka 2021

Poř. Družstvo Záp. Skóre Body

1. Luleč 8 41: 15 21

2. Ivanovice 7 34: 15 17

3. Prusy A 8 34: 22 15

4. Bučovice 7 30: 19 13

5. Holubice B 7 30: 19 13

6. Holubice A 7 31: 18 12

7. Hlubočany – Dědice 8 19: 37 6

8. Ježkovice 8 10: 46 3

9. Prusy B 8 9: 47 2

Před námi je poslední zápas velké derby Holubice A proti týmu Holubice B. Vítěz s nej-
větší pravděpodobností skončí na celkovém třetím místě, poraženy asi na pátém místě.

Krajský přebor
Po polovině soutěže jsme na prvním 

místě. Soutěž se právě dohrává a vyvrcholí 
takzvaným Superfinále, které se bude ko-
nat v Modřicích 3. října.

Pořadí:  Holubice 
Bučovice 
Znojmo 
Modřice C 
Jevišovka

Mladší a starší žáci
František Dlabka
Letos se Frantovi podařilo v nohejbale 

opět uspět na nejdůležitějších akcích v tom-
to sportu, na Mistrovství České republiky 
v kategoriích mladší žáci a starší žáci, kde 
reprezentoval (spolu s bratrem Romanem) 
Městský nohejbalový klub Modřice.

Mladší žáci
Mistrovství České republiky dvojic – 2. místo  –  Franta Dlabka, Roman Dlabka, 

Vojta Šlezinger
Mistrovství České republiky trojic – 2. místo  –  Fanda Dlabka, Roman Dlabka, 

Vojtěch Šlezinger
Mistrovství České republiky jednotlivců – singl  – 1. místo - Franta Dlabka

Finálový zápas na MČR v singlu,  Finálový zápas na MČR v singlu,  
Franta v modrém dresuFranta v modrém dresu
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Soustředění české reprezentace  
– Nymburk 2021

Frantovi se dostalo velké cti, když do-
stal pozvánku do českého národního 
týmu do patnácti let. Soustředění probí-
halo čtyři dny ve sportovním centru 
Nymburk. Trenéři české reprezentace, 
pánové Smejkal, Líbal a Pabián klukům 
ukázali nové herní varianty a taky je po-
řádně prověřili po fyzické stránce různý-
mi výkonnostními testy. Na regeneraci 
měli kluci k dispozici maséra. Poslední 
den se fotili v národních dresech a pomě-
řili síly v zápase, který skončil celkovou 

remízou 4:4. Fandovi se tam moc líbilo, 
říkal, že se bude snažit dostat do nomina-
ce i v roce 2022.

Fanda by chtěl poděkovat všem, co 
mu fandili a fandí a hlavně všem, kteří 
s ním nohejbal trénují, hrají a berou ho 
mezi sebe: Jaroslav Fronk, Lukáš Sušil, 
Tomáš Hrdina, Romana Feidrichová, Ra-
dek Šišma, Lukáš Malec, Ondra Pavlí-
ček, Lukáš Havránek, Martin Navrátil 
Martin, Marek Žitňák a další… je jich 
strašně moc.

za TJ Holubice, oddíl nohejbalu Roman Dlabka

Starší žáci – 12 až 15 let
Mistrovství České republiky dvojic  – 3. místo – Fanda Dlabka, Tomáš Jahoda
Mistrovství České republiky trojic  – 3. místo –  Fanda Dlabka, Tomáš Jahoda,  

Tomáš Sluka, Patrik Iláš
Singlu se Fanda bohužel nezúčastnil pro vysokou obsazenost, a i vzhledem k jeho 

nízkému věku, hráli jen starší kluci. 

Sraz reprezentace v nohejbalu do 15 let, Franta ve spodní řadě druhý zpravaSraz reprezentace v nohejbalu do 15 let, Franta ve spodní řadě druhý zprava
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Gratulujeme, František Dlabka je zlatý

Když loni získal František na Mist-
rovství České republiky v Českém Brodě 
dvě zlaté medaile, slíbila jsem mu, že při-
jedu fandit na letošní mistrovství do 
Modřic. Na MČR v nohejbalu trojic star-
ších žáků 22. srpna, kde Fanda získal se 
svými spoluhráči bronz proti klukům 
starším o tři i čtyři roky, jsem byla popr-
vé. Byl to pro mě velký zážitek a krásná 
podívaná, když kluci s míčem doslova 
kouzlili.

Důležitým dnem byla pro Fandu ne-
děle 5. září, kdy se v Modřicích konalo 
MČR mladších žáků v singlech a každý 
od něho očekával vítězství. Nebyla jsem 
sama, kdo mu z Holubic přijel fandit 
a František se opět překonával. Soupeři 
byli taky výborně připraveni, takže jeho 
postup „pavoukem“ nebyl jednoduchý. 
Ve finále se oba protihráči překonávali 
v obětavosti a když rozhodčí naposledy 
pískl, tak Fanda ukázal více sil a umění 
a mohl vítězně zvednou ruce nad hlavu. 
Předvedl neskutečný výkon a jsem na něj 

právem hrdá, má v sobě neuvěřitelný po-
tenciál a odhodlání. Můžu prozradit, že 
početným gratulantům ukápla nejedna 
slza a sám sobě si dal Franta ten nejlepší 
dárek ke dvanáctým narozeninám. 
V rámci závěrečného ceremoniálu se mi 
dostalo od vedení klubu cti předávat hrá-
čům a jejich trenérům medaile, mohla 
jsem tak Fandovi zaslouženě pověsit na 
krk tu nejcennější, zlatou.

Ilona Marinčová, místostarostka

Tělovýchovná jednota Holubice – oddíl florbalu

Ahoj a dobrý den,
zdravíme všechny příznivce florbalu. Prázdniny se nám pomalu chýlí ke konci, 

a tak se nám blíží nová florbalová sezóna 2021/2022. Přidej se k nám a přijď si vy-
zkoušet florbal!

Kategorie dětí: (od 6 let…) Kategorie dospělí:
V neděli  17:00 - 18:00 V neděli  18:00 - 19:00
V úterý  16:30 - 17:30 V pondělí  20:30 - 21:30
S sebou: kraťasy, tričko, boty do haly a pití (florbalku ti na začátku půjčíme).

Vaši trenéři

Franta se zlatou medailíFranta se zlatou medailí
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Provoz ve sportovní hale a kulturním středisku

Ve sportovní hale začal provoz pro veřejnost ve středu 29. září. Na oficiálních webo-
vých stránkách www.holubiceou.cz v záložce „Kalendáře“ najdete přehledný Google ka-
lendář akcí kulturního střediska a rozpis sportovní haly s vyznačenými časy pronájmu 
sportovními oddíly, skupinami i jednotlivci.

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

Při objednávání akcí v kulturním středisku prosím volejte  
paní Martě Hložkové na tel. 773 802 687.

Platný ceník pronájmu sportovní haly a kulturního střediska najdete na webových 
stránkách www.holubiceou.cz v záložce „Obecní úřad – Poplatky.“

Provoz haly a kulturního střediska může být omezen nebo zastaven  
nařízenými epidemiologickými pokyny ministerstva zdravotnictví.

OSTATNÍ AKCE A POZVÁNKY

Vítání občánků

Když se narodí děťátko, stává se také 
i malým občánkem příslušné obce, ve 
které s rodiči žije.

Ze zdravotních důvodů jsme zvolili 
opět individuální formu, kdy jsem 
v červnu jednotlivé rodiny navštívila 
u nich doma, popřála jsem rodičům k na-
rození miminek a předala jim pamětní 
list, pohádkovou knihu, krásnou perní-
kovou kolébku a maminkám květinu.

Novým občánkům Holubic – Terezce, 
Violce, Ríšovi, Filípkovi, Adélce, Sofin-
ce, Eliáškovi, Radance, Medičce, Eliáš-
kovi, Mikuláškovi, Teovi, Elišce, Šimon-
kovi, Nikimu, Kubíkovi a Kateřince 
přejeme do života vše nejlepší, ať se jim 
daří, krásně rostou, jsou zdraví a rodi-
čům dělají jen samou radost.
za kulturně – školskou komisi Ilona Marinčová Vítání občánků, Radanka Nechvátalová s rodičiVítání občánků, Radanka Nechvátalová s rodiči
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Přívesnický tábor v Holubicích  -  tábor na který se děti těšily

Letní tábor by měl být pro děti hlavně 
místem, kde si užijí spoustu legrace a zá-
bavy, naučí se zajímavým dovednostem 
a poznají nové kamarády. Přívesnický tá-
bor jsme pořádali už potřetí s jednou vý-
raznou změnou – místo loňských dvou 
turnusů pro 25 dětí jsme letos připravili 
jeden turnus od 9. do 13. srpna pro 45 dětí 
s programem od 8 až do 18 hodin.

Jako herní prostor nám při pěkném 
slunečném počasí sloužila různá místa 
v Holubicích. Pondělí jsme prožili na 
myslivecké střelnici na téma „Ze dne noc, 
nerostné bohatství a zoo.“ Největším zá-
žitkem dne byla bezesporu úžasná úniko-
vá hra s Harrym Potterem, kterou pro 
děti připravil strejda Mirek Vičar, děti se 
mohly fotit ve fotokoutku, zkusit si na 
hrnčířském kruhu vlastnoručně vytočit 
hliněnou misku a zahrát si mnoho her.

V úterý jsme jeli na výlet k Adamovu, 
kde táborníci bez reptání vystoupali na 
rozhlednu Alexandrovka a na Nový 
Hrad, kde pro nás připravili speciální 
program.

Středa byla ve znamení sportu a dílniček 
na hřišti TJ Holubice, kde si děti zasoutěži-
ly při netradiční „Dřevěné olympiádě.“ Té-
měř všechny disciplíny pro ně byly nové 
a vyzkoušely je poprvé: hod kůlem, tahání 
traktůrku, řezání klády obouruční pilou 
nebo týmový slalom s kládou…

Středověký čtvrtek přinesl další origi-
nální zábavu: střílení z luku a kuše, stře-
dověké hry, psaní historického písma 
husím brkem, ochutnávku různých kaší 
od kuchařky Lidušky, drátkování, plete-
ní, a hlavně přehlídku středověkého sto-
lování a oblékání. Vrcholem bylo večerní 
pasování králem Karlem Leopoldem I. 

Moravským do stavu rytířského, které 
děti hluboce prožívaly.

Pátek už byl oddechový. Po dopolední 
hře „Nic není zadarmo“ nás čekal penzion 
Anvete senior, kde se děti mohly koupat 
a dovádět ve dvou jezírkách a večer se spo-
lečně s rodiči podívat na sestřih fotografií 
a videí z celého týdne ve společenské 
místnosti. Rozloučili jsme se a se slzou 
v oku si zamávali na rozloučenou.

Tábor i prázdniny nám skončily a my 
bychom chtěli poděkovat všem dětem za 
účast a rodičům za projevenou důvěru. 
Věříme, že jste si tábor užili stejně jako 
my a že máte minimálně spousty krás-
ných vzpomínek a zážitků. Týden uběhl 
velmi rychle, počasí nám přálo… a co 
více si přát? No přeci, těšit se na setkání 
v příštím roce, protože upřímná radost 
v očích a rozesmáté tváře dětí jsou pro 
nás tou největší odměnou.

Děkujeme všem tetám a strýcům, kteří 
si vzali dovolenou, věnovali nám svůj 
volný čas a zcela nezištně nám pomohli 
s táborem: Petra Šujanová, Ilona Marin-
čová, Martina Sladká, Jiří Sladký, Daniela 
Koukalová, Miroslav Vičar, Jiří Nohel, 
Roman Dlabka, Nela Krejčí, Adam Zeman, 
Tomáš Koukal, Alexandra Čadová, Jarmila 
Tupá, Ludmila Vičarová, Marta Šmerdová, 

Dřevěná olympiáda na přívesnickém tábořeDřevěná olympiáda na přívesnickém táboře
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Romana Feidrichová, Radek Šišma, Ka-
mila Burdová, Miloslava Malíková, Marie 
Malíková, Dagmar Simerská a Hynek 
Šujan. Děkujeme také hostinci U Kapličky 
za výborné obědy a svačinky. Vážíme si 
vás a moc dobře víme, že bez vás by to 
nešlo…
Rodiče nám o táboře napsali:

Velmi děkujeme za možnost, že Vikto-
rka mohla být na přívesnickém táboře, 
který si velmi užila a byla nadšená! Díky 
všem, co se na přípravě a realizaci tábora 
podíleli!

S pozdravem Eva Slezáková

Velké díky všem, co se podíleli na pří-
vesnickém táboře! Karlička chodila kaž-
dý den úplně nadšená a plná zážitků.

Moc děkujeme. S pozdravem Lažová

Děkujeme za naprosto úžasný týden, 
který děti ve vašem táboře zažily. Musím 
opravdu říct… klobouk dolů. Bylo to 

opravdu perfektní a naše Emička si to ne-
mohla vynachválit. Více takových akcí 
pro děti, bylo to opravdu fenomenální.

Děkujeme, Krejčí

Po skončení přívesnického tábora jako 
matka devítiletého dítka mohu konstato-
vat jediné: za dobu, kdy se syn účastní 
podobných táborů (5 let) jsem se nese-
tkala s takovým nasazením ze strany or-
ganizátorů, takovou ochotou dobrovolní-
ků, kteří se na programu podílejí, ani 
takovou pestrostí aktivit a míst. Nadšení 
dětí bylo znatelné každý večer, kdy jsme 
si je vyzvedávali a myslím, že byla správ-
ně rozložena i doba na hraní a organizo-
vané aktivity. Snad jen čas 8-18 může být 
pro mladší účastníky dlouhý, ale při toli-
ka činnostech je asi těžké se do něj vejít. 
Gratulace a obdiv a velké díky!

Děkujeme, Šťastná
za kulturně – školskou komisi Ilona 

Marinčová a Petra Šujanová

Traktoriáda v Holubicích,  
aneb Pobavit se a dojet

Přestože v sobotu 28. srpna po celý den 
hrozil déšť, tak na druhé setkání traktorů 
na střelnici dopoledne dorazilo kolem 
dvou desítek majitelů burácejících země-
dělských strojů. které po zbytek roku po-
dávají zdatné výkony obvykle jen na poli 
nebo v lese. „Kam ho postavíme? Asi 
sem, že?“ radil se majitel traktoru se sy-
nem na technickém stanovišti, kde jim 
po vzájemném ujištění bylo nalepeno za 
přední sklo startovní číslo.

Všichni se na spanilou jízdu obcí vydali 
úderem jedenácté hodiny. Početní diváci 
podél silnice mohli obdivovat malé, velké, 

starší i nové traktory a traktůrky všech 
možných kubatur s vlečkami, obsazenými 
rodinami majitelů a pořadateli traktoriády, 
kteří si tento nevšední zážitek rozhodně 

Traktoriáda, děti se svezly na traktůrkuTraktoriáda, děti se svezly na traktůrku
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nenechali ujít. Oživením byli tři dědečci – 
perfektně udržovaní veteráni tovární znač-
ky Zetor, kteří se obcí projeli připevnění na 
valníku. Během roku odpočívají v garáži, 
odkud je jejich majitelé vyvezou jen kvůli 
podobným setkáním. Zamávat průvodu 
přišli i hráči volejbalového turnaje na hřišti.

Všechno na závodní dráze i kolem ní 
bylo bezpečně vyznačené a ohrazené, ne-
chyběly lavičky a stoly podél cesty. První 
disciplína mohla začít: po odstartování 
byla asi v polovině dráhy zastávka, kde 
řidič musel vyskočit z traktoru, přenést 
přes dráhu dva balíky slámy, vypít nealko 
pivo, naskočit zpět do stroje, a ještě projet 
bahnem, které si ne všichni troufli překo-
nat. Na trati i kolem ní byl cítit adrenalin 
a nadšení, diváci fandili a traktoristy po-
vzbuzovali pískotem a potleskem, proto 
někteří předvedli v bahně velkou šou. 
Dalšími disciplínami byl sprint a slalom 
kolem slaměných balíků. Také diváci se 
mohli aktivně zapojit, připravili jsme pro 
ně soutěž v převalování traktorové pneu-
matiky, kde tři nejlepší vyhráli soudky 
piva Vildenberg.

„Trošku na nás napršelo, ale nejsme 
z cukru. Byl to bezva zážitek, rádi jsme se 
přišli podívat,“ zhodnotil návštěvu trakto-

riády místní divák. Přihlížející se zájmem 
také pozorovali vyprošťování traktorů, 
které uvízly v bahně. Akci si užívaly také 
děti, které zkoušely, jaké je to sedět za vo-
lantem opravdového traktoru. „Přijeli 
jsme z Vyškova. Máme totiž synka, který 
miluje traktory,“ ukázali rodiče na asi 
čtyřletého chlapce, „takže je to výlet 
hlavně pro něj.“

Návštěvnost byla velká i díky obřímu 
skákacímu hradu, na němž se mohly vyřá-
dit všechny děti a elektrickým autíčkům 
pro nejmenší, takže provizorní parkoviště 
bylo zcela zaplněno auty. O žaludky a pit-
ný režim se perfektně postaral hostinec 
U Kapličky, který připravil grilované 
speciality.

Traktoriáda by se nemohla uskutečnit 
bez sponzorů: společnosti Rakovec, ho-
lubických zahrádkářů a firmy Zetor, moc 
děkujeme. Velké poděkování patří také 
všem, kteří pomohli připravit areál a po 
celý den nám pomáhali.

Účelem nebylo vyhrát, ale zúčastnit se 
a užít si zábavu, která má na vesnickou 
pospolitost blahodárný vliv.

za kulturně – školskou komisi Ilona 
Marinčová a Petra Šujanová.

Oblastní Charita Hodonín, Centrum denních služeb Slavkov u Brna informuje

Vážení čtenáři,
oznamujeme, že Centrum denních slu-

žeb ve Slavkově u Brna je stále v provozu. 
Rádi přivítáme ty, kteří nás potřebují, 
tj. seniory a lidi se zdravotním postižením 
se sníženou soběstačností v základních 
životních dovednostech ve věku od 27 let, 
kteří žijí v domácím prostředí. Takové 
osoby nemohou být samy doma a jsou 
odkázány na pomoc někoho druhého. 

Centrum denních slu-
žeb se snaží rodinám 
pomoci v tom, aby je-
jich blízký mohl co 
nejdéle zůstat doma 
ve svém přirozeném 
prostředí a nemusel se 
stěhovat do domova 
pro seniory, do nemocnice na oddělení 
dlouhodobě nemocných či podobného 
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zařízení. A zároveň, aby osoba pečující 
měla dostatek času sama na sebe, na svoje 
zaměstnání, povinnosti, domácnost, ko-
níčky a rodinu.

Ke každému uživateli je přistupováno 
individuálně, což umožňuje prožít čas 
s pocitem potřebnosti, podporuje to setká-
vání s dalšími lidmi, kteří jsou v obdobné 
situaci. Centrum nabízí pomoc při osobní 
hygieně, poskytnutí stravy, výchovné, 
vzdělávací a aktivizační činnosti (caniste-
rapie, výroba drobných předmětů, jedno-
duché rozcvičky, procvičování jemné 
motoriky, oblíbený trénink paměti apod.). 
Je možné také samostatně nebo s pomocí 
pracovnice být on-line na PC. Můžete ře-
šit různé úkoly, na internetu vyhledávat 
zajímavosti nebo aktuální zprávy (třeba 
jen o počasí), sledovat zábavné pořady 
a programy, které vás zajímají, zkrátka 
s námi můžete být „in“.

Každý uživatel si svůj čas i četnost do-
cházky volí sám. Může docházet pětkrát 
týdně na osm hodin denně, jednou týdně 
na pár hodin nebo úplně jinak. Centrum 
svým uživatelům také nabízí bezbariérové 
svozové auto (je vybaveno hydraulickou 
plošinou pro převoz cestujícího na vozí-
ku). Pokud je potřeba, je možné uživatele 
vyzvednout u něj doma, pomoci připra-
vit jej na cestu a později ho zase domů 

vrátit, doprovodit ho na nákup, k lékaři 
a podobně. Ve spolupráci s ostatními 
charitními službami můžeme pomoci 
s vyřízením příspěvku na péči, zajištěním 
zdravotnické služby nebo zapůjčením 
kompenzační pomůcky (např. chodítko, 
toaletní stolek, vozík apod.)

Centrum denních služeb sídlí ve Slav-
kově, v přízemí městské budovy Domu 
s pečovatelskou službou, na ulici Polní 
1444. Přístup i celý prostor služby je zcela 
bezbariérový.

V případě zájmu o tuto službu je možné 
domluvit se na individuální prohlídce 
prostor Centra. Před uzavřením smlouvy 
o poskytování služeb nabízíme i návštěvu 
„na zkoušku“ zdarma, aby si zájemci 
mohli nezávazně vyzkoušet, zda by jim 
tato služba vyhovovala.

Je možné nás kontaktovat telefonicky 
na čísle 734 435 125 nebo emailem na cds.
slavkov@hodonin.charita.cz. Více infor-
mací na www.hodonin.charita.cz.

Přejeme si, aby každý člověk mohl 
prožívat svoje dny s pocitem naplnění 
a aby se i přes těžkosti, způsobené jeho 
věkem či zdravotním stavem, které mohou 
být umocněné covidovou dobou, měl na 
co těšit.

Bc. Eva Vávrová, vedoucí Centra 
denních služeb Slavkov u Brna

Regionální značka BRNĚNSKO originální produkt® má své první držitele

Místní akční sku-
pina (MAS) Slav-
kovské bojiště učila 
další krok v podpoře 
místních podnikate-
lů, a to založením 

vlastní regionální značky BRNĚNSKO 
originální produkt®.

První certifikáty byly slavnostně předány 
u příležitosti Dnů Slavkova na řemeslném 
jarmarku v sobotu 29. 5. 2021 v překrásném 
prostředí Rubensova sálu zámku Slavkov 
u Brna. Na tomto jarmarku se tak mohli 
návštěvníci setkat s čerstvě oceněnými 
produkty. Stánek MAS byl součástí Po-
hádkové cesty, a tak zájemci měli možnost 
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seznámit se s myšlenkou regionální značky 
a prací MAS.

Regionální značka BRNĚNSKO zahr-
nuje území kolem Brna od Kuřimi, přes 
Rosice, Židlochovice až po Slavkov. Je 
součástí Asociace regionálních značek, 
která koordinuje 30 značek po celé repub-
lice. Regionální značku získají výrobky, 
které jsou výjimečné svou vazbou na re-
gion, na jeho charakter, tradice, kulturu 
či historii, a které svojí jedinečností mají 
velký potenciál v cestovním ruchu. Zá-
kazník, který si koupí produkt označený 
regionální značkou, má jistotu, že tento 
produkt splňuje standardy regionálního 
značení.

První certifikované výrobky regionální 
značkou BRNĚNSKO originální výrobek: 
keramický Podržkvítek Lucie Babákové 

ze Želešic, selské víno Pavla Husáka 
z Nesvačilky, Kdoulový sýr a Višně z Líšně 
z Chuti Moravy, mléčné bio výrobky  
Veroniky Kropáčkové z Nelepče, medovina 
Jindřicha Kříže z Nosislavi, víno z Vinařství 
u Křížů z Viničných Šumic, Le-Mi česká 
lněná autorská móda Lenky Miczkové 
z Hajan, med Jaroslava Martínka z Kuřimi, 
Elegan originální šitá móda s autorskými 
potisky Nely Šulákové z Velešovic, uzené 
maso Josefa Jůzy z Březiny, Vildenberské 
pivo Aleše Šmerdy z Holubic, moravské 
zemské víno z vinařství Vykoukal 
z Hostěrádek-Rešova, děrované kraslice 
Pavly Tauberové z Křenovic, víno, mošt 
a želé z rodinného bio vinařství Válka 
z Nosislavi. 

Mgr. Hana Tomanová, manažerka MAS 
Slavkovské bojiště www.slavkovskebojiste.cz

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
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INZERCE

Rodina s malým dítětem z Holubic hledá malý pozemek, který lze koupit/pro-
najmout v Holubicích a okolí za účelem rekreačního využití (pískoviště, bylinky, 
ping pong, ohniště atd.). Nejedná se o komerční záměr. Nabízí i výpomoc v přípa-
dě potřeby se sekáním trávy, úpravy stromů, sekáním dřeva apod. Martin Ševela, 
tel. č. 604 27 27 86.

Redakční uzávěrka pro příspěvky příštího čísla Holubického zpravodaje bude ve čtvrtek 9. prosince 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.

PŘEHLED CHYSTANÝCH AKCÍ

Plánované akce se uskuteční pouze pokud to dovolí epidemiologická situace!
 8. - 9. října Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

 16. října Kácení máje (holubičtí stárci)

 28. října  Pochod ke vzniku samostatného Československa (pánové Daniel 

Gerda, Marek Matuška, Aleš Šmerda)

 30. října Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu (obecní úřad)

 5. - 7. listopadu Martinská husa (hostinec U Kapličky, pan Daniel Gerda)

 5. - 7. listopadu Počítačové hry (pan Tomáš Bajer)

 13. listopadu Martinské hody (holubičtí ženáči)

 27. listopadu Pochodňový napoleonský průvod k památníku (oddíl granátníků, OÚ)

 26. listopadu Rozsvěcení vánočního stromu (MŠ a ZŠ Holubice)

 prosinec Obecní výšlap (zahrádkáři a kulturně – školská komise)

 11. prosince  Košt pálenek a soutěžní ochutnávka pomazánek a čehokoliv z ořechů 

(holubičtí zahrádkáři)

 27. prosince Vánoční koncert v chrámu sv. Václava v 17:30 hodin (OÚ)

 30. prosince Sportovní odpoledne pro děti (kulturně – školská komise)
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SVATOVÁCLAVSKÉ HODY, STÁRCI NA NÁVSI POD MÁJOU

SVATOVÁCLAVSKÉ HODY, STÁRCI PŘED KOSTELEM

MALÁ SLEČNA SE 
SCHODŮ BÁLA,  

ALE VYSTOUPALA  
KE ZVONŮM,  

ABY SE JICH DOTKLA

PASOVÁNÍ NA PŘÍVESNICKÉM TÁBOŘE

PÁTEČNÍ KOUPÁNÍ V ANVETE

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ, MEDUŠKA 
KOVÁŘOVÁ S RODIČI

DĚTI Z ODDĚLENÍ PEJSKŮ  
PŘI MALOVÁNÍ

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ,  
ELIÁŠEK KOPŘIVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA - 1. TŘÍDA
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HOLUBICKÁ TRAKTORIÁDA, 
PRŮJEZD BAHNEM

MALÝ PŘEDSKOKAN  
NA TRAKTORIÁDĚ

ZAHRÁDKÁŘSKÝ ZÁJEZD, 
MUZEUM KOČÁRŮ ČECHY 

POD KOSÍŘEM

ZAHRÁDKÁŘSKÝ  
ZÁJEZD  

NA BOUZOV

TRAKTORIÁDA, DĚTI NA 
SKÁKACÍM HRADĚ

ZÁCHRANNÁ 
AKCE  

NA 
TRAKTORIÁDĚ

 DĚTI Z PŘÍVESNICKÉHO TÁBORA V HOLUBICÍCH


