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POHLED NA ZASNĚŽENÝ KOPEC CIKÁN, FOTO PETR MARCOŇ

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
jak se zdá, pandemie Covidu neskončila,
všichni se musíme s nastalou situací vyrovnat
a přijímat realitu takovou, jaká je. Vnímám
zhoršující se náladu a nervozitu ve společnosti. Dejme přednost zdravému rozumu,
vlastnímu úsudku a nepodléhejme různým
dezinformacím, polopravdám a kampaním
v médiích a na sociálních sítích.
Přichází zimní období a s tím také zajištění úklidu sněhu z chodníků a komunikací.
Chtěl bych požádat Vás řidiče, abyste byli
ohleduplní při parkování aut u chodníků.
Často se stává, že vozidlo zasahuje daleko
nad chodník a technika údržby nemůže projet. Vzhledem k celkové délce komunikací
a chodníků není možné mít uklizeno hned
a všude. Buďte všichni opatrní a ohleduplní
k ostatním účastníkům provozu.
Výrazné zdražení cen elektrické energie
nás donutilo k mírnému zvýšení ceny stočného. Přistupujeme k tomu neradi, ale
z důvodu poskytnutých dotací na výstavbu
v roce 2015 musíme dodržovat pravidlo
tzv. udržitelnosti. Každý rok máme povinnost žádat poskytovatele dotace o schválení
kalkulace ceny stočného, která musí pokrýt
veškeré náklady na provoz ČOV. Po schválení nového zákona o odpadech, jsme museli vydat novou obecně závaznou vyhlášku. Při této příležitosti mnohé obce a města
poplatky za svoz a likvidaci odpadů zvýšily.

U nás zůstává poplatek na stejné úrovni.
Závěr roku vybízí k hodnocení a bilancování. V tomto roce jsme dokončili:
 nové chodníky, opravu dešťové kanalizace a úpravu parku v centru obce
 nové autobusové zastávky
 odpočinková místa, nové lavičky
 dokončení intenzifikace ČOV
 úpravu veřejné zeleně pod Bahny
 odpočinkové centrum v Curdíku
 opravu cesty kolem Rakovce
 opravu střechy sportovní haly
 pořízení nové techniky (elektro vozítko
a samochodná sekačka SPIDER)
 výdejní box Zásilkovny
 projekty na stavbu „Ochrana před přívalovými vodami v lokalitě Curdík“
V přípravě je nový územní plán obce
a probíhá proces vydání stavební uzávěry.
Přijetí opatření o stavební uzávěře další výstavbu úplně nezakáže, ale bude možné
stavět podle jasně daných pravidel.
Toto všechno by se určitě nepovedlo
bez obrovského nasazení vedení obce, našich zaměstnanců a členů výborů a komisí.
Děkuji za jejich píli a aktivitu, díky které se
společenský život a rozvoj v obci nezastavil
ani v „covidové“ době.
Přeji Vám požehnané a poklidné Vánoce
a do nového roku hodně zdraví a osobní
pohody.
Petr Hanák, starosta

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Z 8. zasedání Zastupitelstva Obce
Holubice, konaného dne 30. září 2021
Zastupitelstvo schvaluje:
• Kupní smlouvu mezi Obcí Holubice
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a spol. MIRROR Development, s. r. o. na
pozemky u bytových domů v Kruhu –
Sadůvkách, parc. č. 585/127, 585/128,
585/129, 585/130, 585/134, 585/135,
585/147, 585/164, 585/170, 585/183,
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585/200, 585/210, 585/227 a 585/234 za
cenu 1 000 Kč vč. DPH. Kupní smlouva
se týká odkoupení chodníku a příjezdové
cesty u bytového domu č. 12. Správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí prodávající.
Kupní smlouvu mezi Obcí Holubice a spol.
MIRROR Development, s r.o. na veřejné
osvětlení a místní rozhlas u bytových domů
v Kruhu – Sadůvkách za cenu 500 Kč vč.
DPH. Kupní smlouva se týká odkoupení
veřejného osvětlení a místního rozhlasu,
které jsou součástí stavby „VÝSTAVBA KOMUNIKACE, IS, BYTOVÝCH A RODINNÝCH DOMŮ HOLUBICE – SADŮVKY“ do vlastnictví obce.
Obecně závaznou vyhlášku obce 1/2021
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Výše poplatku na
rok 2022 zůstává stejná, tj. 500 Kč na osobu a rok, děti jsou osvobozeny od poplatku v tom roce, ve kterém se narodily
a v následujícím roce.
Příkazní smlouvu č. SML‑Z-21-736 mezi
Obcí Holubice a společností RPA Dotace, s. r. o. pro podání žádosti o dotaci na
stavbu ZŠ Holubice. Obec zaplatí za přípravu a podání žádosti o dotaci 40 000 Kč
bez DPH.
Volební řád pro volby členů školské rady.
Školskou radu zřizuje zřizovatel školy
a stanoví počet jejích členů. Třetinu členů
školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu
volí pedagogičtí pracovníci školy a třetinu
volí zákonní zástupci žáků. Školská rada je
šestičlenná, funkční období je tříleté.
Členy školské rady za zřizovatele, pana Václava Ondráčka a pana Dalibora Koukala.
Darovací smlouvy mezi Obcí Holubice
a vlastníky pozemků: parc. č. 563/3, 579/4,
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566/9, 579/3, 570/2, 579/2, 571/2, 572/2,
579/8, 573/2, 579/13, 574/2 a 579/7, 575/2,
576/2, 577/4, 579/1 a p. č. 578/2. Záměr
obce je zlegalizovat cestu v Kruhu podél
vlečky do cementárny. Budoucí cesta má
být vybudována i na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví obce, z tohoto důvodu
proto obec požádala majitele dotčených
pozemků o jejich darování.
Společnost Bapo, s r.o. jako zhotovitele
projektové dokumentace stavby „Zřízení
nových učeben, sociálního zařízení a bezbariérového přístupu ZŠ Holubice“ za
cenu 1 694 000 Kč vč. DPH. Jedná se
o přístavbu dalších učeben ve stávající ZŠ,
tak, aby bylo možné přijmout více dětí do
školky a také, aby byla vytvořena další třida
pro školu. Třetí učebna by měla sloužit
jako detašované pracoviště ZUŠ Slavkov.
Na základě sepsání smlouvy bude proveden průzkum, zpracování studie, projektová dokumentace pro stavební povolení
a získání stavebního povolení a projektová
dokumentace k provedení stavby.
Darovací smlouvu, mezi Obcí Holubice
a společností Hospodář, spol. s r. o. a společníkem Základní organizací Českého
zahrádkářského svazu Holubice, na finanční dar ve výši 250 000 Kč na výsadbu
zeleně v odpočinkové zóně v Curdíku.
Schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021.
Smlouvu o výpůjčce nemovité věci se Základní uměleckou školou Františka
France Slavkov u Brna, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí
525, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 47411619
zastoupenou ředitelkou školy MgA. Janou Jelínkovou. Pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy po uplynutí lhůty pro
vyvěšení záměru o výpůjčce. Předmětem
smlouvy je bezplatné poskytnutí učebny
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k užívání ZUŠ. Výpůjčka se sjednává od
1. 9. 2022 na dobu neurčitou.
• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě pro spol.
VIVO CONNECTION, s r.o. na pozemcích ve vlastnictví obce:
a.) parc. č. 1266 pro stavbu „Napojení logistického parku Holubice“ za jednorázovou úhradu za zřízení služebnosti ve
výši 1 000 Kč,
b.) parc. č. 1517, 1514, 1474, 1461, 1475,
811/10, 802, 1461, 894/2, 895/3, 895/4,
920/1, 920/2, 954/1, 954/4, 981/6,
981/14, 981/15, 981/16, 895/6, 895/5,
887/8, 883/35, 883/34, 888/33, 895/7,
950/15, 883/32, 883/19, 883/12, 950/25
a 1644/1 pro stavbu „OPS Holubice,
Etapa I“ za jednorázovou úhradu za zřízení služebnosti ve výši 10 000 Kč.
• Smlouvu o zajištění provozu a pachtu vodohospodářského zařízení mezi Obcí
Holubice a společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. Pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy po splnění podmínek:
a.)Předání stavby vodovodního řadu dle
čl. VII. Plánovací smlouvy ze dne 24. 4. 2019,
b.) Uplynutí lhůty pro vyvěšení záměru
pachtu.
Jedná se o vodovod v Curdíku v délce
169,03 m – nová výstavba 18rodinných
domů, který navazuje na stávající vodovodní řad, který je již v majetku obce a je propachtován. Pachtovné je 100 Kč za rok
Různé:
• Pan Petr Marcoň poslal na vedení obce
žádost na vybudování travnaté plochy
pro trénink dětí fotbalové přípravky na
pozemku obce vedle ČOV. Bylo předloženo několik variant. Zastupitelé jsou
pro variantu osetí plochy o velikosti 25 m
krát 42 m s mobilním WC.
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• Pan starosta podal informace o dokončovacích pracích cesty z Velešovic do Holubic
kolem Rakovce. Investorem této akce je
Pozemkový úřad. Obec Holubice zafinancovala cca 50 m cesty, která je v katastru obce Holubice. V momentě, kdy bude
cesta zkolaudována a předána do užívání
obci Velešovice, bude probíhat další jednání
o usazení dopravního značení.
• Pan starosta informoval občany o plánovaném omezení provozu na silnici II/430
kvůli opravě mostu přes vlečku do cementárny. Omezení bude od 1. 10. 2021 do
31. 1. 2022.
• Paní Šujanová požádala zastupitele o bezplatné poskytnutí sálu stárkům na pořádání
zábavy Kácení máje.
• Dále se paní Šujanová zeptala pana starosty,
v jaké fázi je stavební uzávěra. Pan starosta
odpověděl, že obeslal právníka pana Záhumenského a poslal zastupitelům materiály.
Zastupitelstvo musí přesně stanovit, co
bude v rámci stavební uzávěry povoleno
a co ne.
• Pan Hora se zeptal, v jakém stavu je příprava nového územního plánu obce. Pan
starosta odpověděl, že byl Urbanistickým
střediskem předložen pracovní návrh, se
kterým se teď pracuje.
• Pan Mazel měl připomínku ohledně velkého zápachu z firmy COLAS. Pan starosta řekl, že jediné, co obec může udělat, je
zavolat na životní prostředí, aby provedli
kontrolní měření.
• Pan Marcoň se zeptal, zda se chystá oficiální
otevření workautového hřiště v Curdíku.
Pan starosta odpověděl, že hřiště bude otevřeno na jaře. V areálu musí být ještě vysazena zeleň, a umístěn další mobiliář a lavičky.
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Ze 9. zasedání Zastupitelstva Obce
Holubice, konaného dne 11. listopadu 2021
Zastupitelstvo schvaluje:
• Podle § 6 odst. 6 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění a § 102 odst. 2 písm. n)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, za použití
§ 97 – 99 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 17 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního
opatření a stavebního řádu: Opatření
obecné povahy územní opatření o stavební uzávěře na pozemcích parc.
č. 585/26, 556/4, 1935, 556/10, 556/16,
556/17, 1660 a 1661 v k. ú. Holubice.
V rámci stavební uzávěry dojde k regulaci v Curdíku ve smyslu – minimální velikost parcely 550 m2, zastavitelnost plochy parcely maximálně 40 %, podíl
zeleně a nezpevněných ploch minimálně
30 %, mohou se stavět pouze samostatně
stojící rodinné domy, maximálně se dvěma bytovými jednotkami a maximální
podlahovou plochou 250 m2. Každý RD
může mít nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví, nebo jedno nadzemní
podlaží a tzv. ustupující podlaží. Pro každý RD je nutné mít dvě parkovací stání
na pozemku. Pro lokalitu Kruh jsou stanoveny stejné podmínky, pouze s tím
rozdílem, že každý RD může mít maximálně dvě nadzemní podlaží a podkroví,
nebo dvě nadzemní podlaží a ustupující
podlaží. Vypracované opatření obecné
povahy a územní opatření o stavební
uzávěře bude předloženo stavebnímu
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úřadu ve Slavkové, který materiál zpracuje a odešle dotčeným orgánům k vyjádření. Stanoviska budou zapracována do
dokumentace stavební uzávěry a následně bude opatření stavební uzávěry uvedeno v platnost.
Smlouvu o zřízení věcného břemene
mezi Obcí Holubice a společností EG.D,
a.s v pozemku obce parc. č. 1974 za jednorázovou úhradu 1 000 Kč bez DPH. Jedná
se o výstavbu rodinného domu v Kruhu.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene mezi Obcí Holubice
a společností GasNet, s r.o. na pozemcích parc. č. 1911, 1916, 1919 a 1920 na
prodloužení středotlakého plynovodu
a plynovodní přípojky za cenu 2000 Kč
bez DPH. Jedná se o výstavbu viladomů
v Kruhu.
Plánovací smlouvu na výstavbu inženýrských sítí na pozemku parc. č. 1661. Týká
se výstavby infrastruktury pro 17 rodinných domů v lokalitě Na Knížecku, kdy
investor uhradí příspěvek na infrastrukturu za 14 přípojek, tři pozemky jsou vyčleněné pro rodinné příslušníky, kteří jako
individuální místní stavebníci příspěvek
nehradí. Plánovací smlouva investora zavazuje, že částku 700 000 Kč za 14 přípojek uhradí do šedesáti dnů od dokončení,
nejpozději však před předáním splaškové
kanalizace do majetku obce.
Smlouvu o zřízení věcného břemene na
pozemcích obce parc. č. 1863, 1936, 1974,
597/1, 597/16, 597,17, 597/18, 599/129,
599/130, 599/14, 599/15, 599/16, 599/6,
599/75, 599/86 a 599/95 na vedení kabelu
NN, VN, telekomunikačního kabelu
a uzemnění za cenu 8 600 Kč bez DPH.
Jedná se o deset rodinných domů v Kruhu.
Dodatek Smlouvy č. 2 mezi Obcí Holubice
a KORDIS JMK, a. s. o zajištění financování
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systému IDS JMK. Předmětem Dodatku
je úprava výše finančního příspěvku obce
na zajištění financování systému IDS
JMK. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje dne 23. 9. 2021 schválilo výši finančního
příspěvku obcí do Fondu IDS, která činí
100 Kč na jednoho obyvatele. Počet obyvatel je stanoven dle aktuálních statistických údajů ČSÚ ke dni 1. 1. 2021.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene mezi Obcí Holubice
a EG.D, a. s. na pozemku parc. č. 886/89
v Curdíku na kabel NN za cenu 2000 Kč
bez DPH.
Smlouvu o zřízení věcného břemene
mezi Obcí Holubice a EG.D, a. s. na pozemku parc. č. 1672 na vedení kabelu
NN za cenu 1000 Kč bez DPH. Jedná se
o stavbu rodinného domu v Curdíku.
Darovací smlouvu – příspěvek na infrastrukturu obce 40 000 Kč. Obec Holubice prohlašuje, že úhradou částky dochází
k vypořádání závazku ze Smlouvy o zřízení práva stavby mezi Obcí Holubice
a společností WQR s r.o. na pozemku
parc č. 886/70. Obec Holubice souhlasí
s připojením splaškové kanalizace.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene mezi Obcí Holubice
a EG.D, a. s. na pozemcích obce parc.
č. 597/1 a 597/16 na kabelovou smyčku
NN za cenu 2 000 Kč bez DPH. Jedná se
o stavbu rodinného dvojdomu v Kruhu.
Zvýšení členského příspěvku na činnost
MAS Slavkovské bojiště, z. s. na 15 Kč za
obyvatele. MAS Slavkovské bojiště je zájmový spolek, který pomáhá s podáním
žádostí o poskytnutí dotace obcím i podnikatelům. Podle pravidel v rámci svazu
musí MAS financovat z příspěvků 5 %
na získanou dotaci, která byla přidělena
v rámci MAS Slavkovské bojiště. Z obce
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Holubice byly schváleny projekty pro tři
podnikatele v celkové výši 1 145 250 Kč.
• Uzavření smlouvy o dodávce elektrické
energie na rok 2022 se společností LAMA
energy, a.s, za cenu 3 577 Kč/MWh bez
DPH.
• Smlouvu o právu provést stavbu inženýrských sítí na pozemcích parc. č. 597/16
a 597/17 a připojení na místní komunikaci pro rodinný dvojdomek v Kruhu.
• Vyvěšení záměru prodeje části pozemků
parc. č. 1562/1 a 1558 v Curdíku.
• Rozpočtové opatření č. 8/2021.
Různé:
• Pan starosta vyzval komise a zájmové
spolky o požadavky do rozpočtu na rok
2022. Návrh rozpočtu obce na rok 2022
musí být sestaven do konce listopadu, vyvěšen na úřední desku a na prosincovém
zasedání předložen k projednání.
• Pan starosta informoval o možném zdražení stočného vzhledem k navýšení ceny
elektrické energie.
• Pan starosta podal informace o testování
dětí ve škole na COVID.
• Pan David Hedija se zeptal, zda bude
umístěno zrcadlo u podjezdu pod železniční tratí směrem do Curdíku, a zda se
plánuje úprava komunikace nad hřištěm.
Pan starosta odpověděl, že obě komunikace jsou v majetku JmK, obec nemá právo
zasahovat do komunikace. S plánovanou
výstavbou rychlostní železnice Brno
‑Přerov dojde k vybudování silnice v jiné
trase, tedy JmK v současné době do stávající komunikace investovat nebude.
• Pan Krupička se zeptal, zda po postavení
nové školy se otevře pět tříd + šestá třída,
nebo bude otevřeno devět tříd. Pan starosta
odpověděl, že bude otevřena plnohodnotná
dvojstupňová devítiletá škola.
redakčně upravila Ilona Marinčová, místostarostka
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KONTAKTY A ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU HOLUBICE
telefon: 517 375 275
mail podatelna: podatelna@holubiceou.cz
Datová schránka: 3qubk5y
IČO: 00542423
DIČ: CZ - 00542423
číslo účtu: 196113129/0300
Úřední hodiny:
pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 - 17:00 hod.
středa:
8:00 – 12:00 13:00 - 17:00 hod.
Starosta: pan Petr Hanák
mobil:
602 407 260
mail:
starosta@holubiceou.cz

Místostarostka: paní Ilona Marinčová
Mobil: 602 407 261
mail:
mistostarosta@holubiceou.cz
Účetní: paní Naděžda Kocourková
mobil: 602 296 683
mail:
ucetni@holubiceou.cz
Administrativní pracovnice a pokladní:
paní Eva Karnetová
mobil: 734 362 597
Telefon na tělocvičnu: 602 213 424,
paní Eva Kovalovská
Telefon na kulturní středisko: 773 802 687,
paní Marta Hložková

UPOZORNĚNÍ
Žádáme občany, aby kvůli fakturaci stočného hlásili ihned na Obecním úřadě Holubice každou změnu počtu obyvatel v domě. Po vystavení faktury ji už nelze měnit!
Žádáme vás také, abyste kvůli snadné identifikaci plátce při úhradě faktur za
stočné uvedli do kolonky „Variabilní symbol“ číslo faktury. Při platbě za odpady
na účet obecního úřadu 196113129/0300 uveďte do kolonky „Variabilní symbol“
číslo popisné domu. Prosíme také, abyste částku na faktuře nezaokrouhlovali.
Děkujeme.

OBECNÍ POPLATKY V ROCE 2022
Poplatek za psy: 100 Kč za rok za psa,
Senioři nad 65 let: 50 Kč za rok za psa.
Odvoz odpadů:	500 Kč za osobu a rok, od poplatku se osvobozují děti do konce
kalendářního roku, v němž se narodily a následující rok. Nálepky
na popelnice v příštím roce nebudou.
Stočné:
46,89 Kč za 1m3 včetně DPH.

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Komunální odpad vyváží firma AVE každý sudý pátek, kontejnery tříděného
odpadu na papír se vyváží každé sudé pondělí, na bioodpad každé úterý, plasty
každou lichou středu a sklo vždy poslední týden v měsíci. Kontejnery na bioodpad budou na vyhrazených místech rozmístěny koncem března.
Sběrný dvůr Slavkov u Brna
Zlatá Hora 1469
Provozní doba:
tel.: 544 227 483
Pondělí a středa 13:00 – 18:00
mobil: 603 845 713
Sobota 8:00 – 12:00
6
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Pokud si přejete, aby v případě úmrtí vašeho blízkého bylo zazvoněno umíráčkem
na kapličce sv Gotharda, obraťte se prosím na pana Bohuslava Adámka ml.,
Holubice 181, tel: 728 654 795. Služba je zdarma, včetně víkendů

Upozorňujeme občany, že sportovní hala v Holubicích bude
o Vánocích uzavřena. Hala bude uzavřena od čtvrtka 23. prosince,
provoz bude zahájen v pondělí 3. ledna 2022.
CO JE V OBCI NOVÉHO
• Pro špatný technický stav musela být
před hostincem U Kapličky odstraněna
prolézačka. Na jaře bude na stejném místě umístěn nový herní prvek pro děti.
• V odpočinkové zóně v Curdíku byla rozmístěna část nových laviček, zbytek nakoupeného mobiliáře (koše, informační
tabule a lavičky) bude instalován na jaře.
Dokončena je i výsadba stromů, ovocných

a okrasných keřů. Holubičtí zahrádkáři
věnovali obci na osázení zeleně v odpočinkové zóně částku 250 000 Kč.
• Obecním zaměstnancům byla zakoupena dálkově ovládaná výkonná sekačka
Spider pro snadnou údržbu travnatých
ploch, která jim výrazně pomůže při
péči o zeleň v obci.
Ilona Marinčová, místostarostka

Jak dopadly volby do poslanecké sněmovny, konané 8. a 9. října 2021
Název strany
SPOLU – ODS, KDU‑ČSL, TOP 09
ANO 2011
PIRÁTI a STAROSTOVÉ
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
PŘÍSAHA – občanské hnutí Roberta Šlachty
Česká strana sociálně demokratická
Trikolora Svobodní Soukromníci
Komunistická strana Čech a Moravy
VOLNÝ blok
Švýcarská demokracie
Moravané
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
Moravské zemské hnutí
Otevřeme Česko normálnímu životu
Strana zelených

Hlasy
255
151
106
90
39
35
17
17
7
3
3
2
2
2
1

% hlasů
34,93
20,68
14,52
12,33
5,34
4,79
2,33
2,33
0,96
0,41
0,41
0,27
0,27
0,27
0,14

Celkem bylo v Holubicích registrováno 1030 voličů. Počet voličů, kterým byly vydány
obálky byl 735, platných hlasů bylo 730, neplatných hlasů 5, volební účast byla 71,4 %.
Ilona Marinčová, kronikářka
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Opět máme krásnou adventní výzdobu
Letos obecní zaměstnanci „oprášili“
a mírně opravili slaměné postavy svaté Panny Marie, svatého Josefa a Ježíška
v jesličkách před obecním úřadem, ovečky
s pasáčkem a hlídacím psem, ale i postavy Tří králů s velbloudem na návsi před
samoobsluhou, které zdobily Holubice

již o loňském adventu a jsou jejich dílem.
Děkujeme jim za krásnou a vkusnou adventní výzdobu, četná pochvalná slova občanů jsou důkazem, že se dílo mimořádně
povedlo. Vánoční strom, který stojí před
budovou obecního úřadu, nám věnovala
rodina pana Václava Ondráčka, děkujeme.
Ilona Marinčová, místostarostka

EKOLOGICKÉ OKÉNKO
Ošetření a prořez stromů v lokalitě
Pod Bahny
V pondělí 1. listopadu začala odborná
arboristická firma Popularbo provádět
bezpečnostní a zdravotní řez u vybraných stromů v lokalitě hájek Pod Bahny
a kácet některé stromy, které jsou nebezpečné, nemocné nebo neperspektivní,
protože rostly ve větším počtu na malém
prostoru. Celkem bylo vykáceno devatenáct rizikových a jeden uhynulý strom.
Některé dřeviny měly ruptury na kmeni,
asymetrické jednostranné koruny z nedostatku místa, rizikové tlakové větvení,
8

rozsáhlé dutiny, dvojkmeny, které hrozily
rozlomením při větrném počasí, choroby (hniloba bělového dřeva) nebo byly
z více než 50% proschlé.
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Dále firma odborně prořezala a ošetřila
39 stromů a provedla redukční probírku
hustého porostu smrčků na ploše 80 m2
a redukční probírku keře černý bez na
ploše 60 m2. Náhradní výsadbu za pokácenou zeleň provede Obec Holubice na

své náklady jako kompenzaci ekologické
újmy na obecních pozemcích.
Hájek v jarních měsících následně
upravíme a otevřeme pro veřejnosti jako
další místo klidného odpočinku v zeleni.
Ilona Marinčová, místostarostka

PRÁVNICKÉ OKÉNKO
Vážení spoluobčané,
na základě dohody s paní místostarostkou jsem pro Vás připravil novou rubriku
našeho obecního zpravodaje zaměřenou na
právní problematiku. Začneme seriálem
na téma „Sousedské spory.“ V případě, že
máte námět na téma, které byste si rádi
v této rubrice přečetli, prosím napište si
o něj paní místostarostce či mně napřímo.
Sousedské spory – první část
Jak všichni víme, ne vždy jsou sousedské
vztahy idylické. Svého souseda si zpravidla
nevybereme, a proto se Vám v tomto seriálu příspěvků pokusím na obecných příkladech vysvětlit, jak lze správně právně řešit
nejčastější sousedské spory v případech,
kdy ztroskotá vzájemná domluva.
Na začátek si dovolím připomenout
známý citát Johna Stuarta Milla, britského
filozofa a politického ekonoma: „Svoboda
jednoho končí tam, kde začíná svoboda
druhého.“ Tímto bychom se měli řídit nejen ve vztazích se svými sousedy a dbát na
to, abychom uplatňováním svých vlastních
práv již nezasahovali do práv ostatních jedinců. Respekt a vzájemná tolerance je pro
sousedské soužití jedním ze základních
stavebních kamenů.
Při pohledu na problematiku sousedských sporů je nutné si dále uvědomit, že
vlastnictví jakékoli věci přináší nejenom
práva, ale také i povinnosti.
Právní úprava sousedského práva je
v současné době zakotvena především
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v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „občanský zákoník“) a klade si za cíl
zejména přispět k „dobrému sousedství“
stanovením vzájemných práv a vzájemných povinností sousedních vlastníků.
Dle občanského zákoníku platí, že
„Vlastník se zdrží všeho, co působí, že
odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach,
světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné
účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí
i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka
bez ohledu na míru takových vlivů a na
stupeň obtěžování souseda, ledaže se to
opírá o zvláštní právní důvod.“
Neplatí tedy to, co si někteří jedinci
myslí, a sice, že na svém pozemku nebo
ve svém bytě či domě si můžeme dělat, co
chceme. Vždy je nutné si uvědomit, že je
nutno brát ohledy i na práva sousedů.
Základním kritériem pro posouzení
jsou místní poměry. Zjednodušeně lze
říci, že jinak se bude posuzovat situace,
kdy např. kokrhá kohout u nás v Holubicích nebo v Brně. Kokrhání kohouta na
vesnici zcela nepochybně patří k místním
poměrům, na brněnském sídlišti to ovšem
již bude situace nepřiměřená.
Hluk se stává stále závažnějším problémem a je jednou z nejčastějších příčin
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sousedských sporů, komplikujících život
jak ve městech, tak na vesnicích. Sami určitě vnímáte, že i rozvoj Holubic vede k tomu,
že i místa, kde dříve panovalo ticho, jsou
již zdrojem hluku. Za nepřípustné obtěžování lze považovat i hlučný provoz rádia
či televize, podle okolností a rozsahu také
hluk vydávaný pilami, sekačkami apod. Při
zvážení, zda se jedná o přípustné či nepřípustné obtěžování hlukem, je třeba vzít do
úvahy zejména intenzitu hluku, dobu, ve
které k rušení dochází a jak dlouho trvá, jakož i to, zda jde o rušení jednorázové, opakované či úmyslné. Za nepřípustné nebude
považováno, jestliže vlastník domu občas
a ve vhodnou denní dobu řeže motorovou
pilou dříví. Naproti tomu za nepřípustné se
dá označit trvalejší a nadměrně hlučné vyhrávání hudby či televize.
Pokud hluk překračuje hygienické limity, jedná se vždy o hluk, který je nepřiměřený místním poměrům. Proti takovému
hluku může zasáhnout krajská hygienická
stanice.
Naopak v případech, kdy hygienické
limity překračovány nebudou, neznamená
to automaticky, že jde o hluk přiměřený.

Podle konkrétních okolností může i v případech, kdy je míra obtěžování hlukem
nižší (než stanoví limity zákona o ochraně
veřejného zdraví ve spojení s nařízením
vlády) a toto obtěžování je nepřiměřené
poměrům, lze se proti němu bránit.
Obtěžování nad míru přiměřenou místním poměrům, které Vás podstatně omezuje v obvyklém užívání Vašeho bytu, domu
či pozemku se lze bránit žalobou k soudu.
V případě, že se žalobci podaří prokázat svá
tvrzení rozhodne soud tak, že žalovaný je
povinen zdržet se obtěžování ze své nemovitosti pronikající na Vaši nemovitost.
V době nočního klidu, tj. od 22:00 do
6:00, je hluk možné postihovat i v rámci veřejného práva. Za přestupek porušení nočního klidu lze uložit pokutu do
10 000 Kč, a pokud je spáchán opakovaně,
tak až do 15 000 Kč. V těchto případech je
nutné obracet se na Policii ČR, případně
na Městský úřad ve Slavkově u Brna, který je příslušný k řešení přestupků spáchaných na území naší obce.
V příštím díle se zaměřím na přesahující
větve, kořeny a stín ze sousedova stromu.
Mgr. Luděk Nývlt, advokát

VÁNOČNÍ ROZHOVOR
V srpnu letošního školního roku se
stala novou ředitelkou Základní a mateřské školy v Holubicích paní Mgr. Jana
Ševčíková. O prvních dojmech, předchozích zkušenostech a plánech jsme si povídaly v ředitelně školy. Do své funkce se
pustila s vervou, přesto si našla chvíli na
to, aby se nám představila a odpověděla
na několik otázek.
Jako učitelka českého jazyka a výtvarné
výchovy se stala součástí sboru slavkovské
základní školy na Komenského náměstí
v roce 2005. Poslední dva roky učila na
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školách v Heršpicích a v Křenovicích. Po
šestnácti letech kantorské práce tedy letos
povýšila „z kabinetu do ředitelny.“
Se svou rodinou žije v blízkých Heršpicích, kde do prázdnin ještě vykonávala
funkci místostarostky. Ve volných chvílích se věnuje heršpickému loutkovému
divadlu Dřeváček.
Co Vás přimělo přihlásit se do výběrového řízení na místo ředitelky naší školy?
J. Š.: Na uvolněné ředitelské místo
v Holubicích mě upozornil bývalý ředitel
slavkovské školy Mgr. Vladimír Soukop,
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důvěřoval mi, a to byla ta největší odměna,
jakou mi mohl dát. Ani minutu jsem neváhala. Řekl mi, že na to mám a od té doby se
na něj mohu kdykoliv obrátit o pomoc. Prožila jsem tehdy velmi hektické období, protože jsem musela všechno potřebné pro výběrové řízení vyřídit během jednoho týdne.
Zahajujete svůj první školní rok v roli
ředitelky. Jak vnímáte současnou situaci
na škole? Co funguje dobře a co byste
chtěla zlepšit?
J. Š.: Aktuálně se vypořádáváme s covidovou situací, která je pro všechny ve škole
velmi náročnou a krutou zkušeností. Bezradnost, bezmocnost, žádné ucelené informace a spousta telefonátů. Během této
doby, ale i mimo ni, výborně funguje spojení obec – škola, kde cítím úžasnou podporu, a to nejen materiální. Celý kolektiv zaměstnanců se zapojil do veškerých výměn,
úprav rozvrhu a výpomocí během vysoké
absence v řadách zaměstnanců školy.
Výrazné změny jsem prozatím nedělala,
kolektiv pracuje skvěle, jsou to profesionálové. Poznávám chod školy, průběh školního roku. Vkládám svoje zkušenosti
z předchozích škol a snažím se je aplikovat na holubickou školu.
Máme velké štěstí na nové spolupracovníky. Získali jsme šikovnou maminku
logopedku, MUDr. Lenku Křížovou
a také novou paní učitelku se zaměřením
na speciální pedagogiku Bc. Lucii Valičovou, obě odbornosti tady chyběly. Chtěla
bych, aby u nás učili lidé, které to baví,
jsou vzdělaní a nechodí sem jen do práce.
Během covidu jsme také zjistili, jak je každá pozice důležitá.
Jak vůbec vnímáte roli školy jako takové?
J. Š.: Vždy si vzpomenu na Vážany nad
Litavou, kde mají školu uzavřenou. Působí to na mě smutně, skončila tím důležitá
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část obecního života, protože škola udržuje společnost a kulturu. Jednoznačně je
obec bez školy neúplná, což tady v Holubicích nehrozí. Ba naopak. Věřím, že fungující škola obec ještě víc zviditelní a prospěje jí. A pokud se bude o Holubicích
vědět, budou mít o práci ve škole zájem
kvalitní pedagogové.
Na co byste ráda navázala a jaké jsou
vaše vize do budoucna?
J. Š.: Velkou výhodou je malá škola.
Děti i učitelky se navzájem znají, je tu
příjemné prostředí a pracovní atmosféra.
Ta se ovšem postupně promění a naroste,
přesto venkovské prostředí zůstane.
Ráda bych tu atmosféru přenesla i do
větší školy, výuku propojovala co nejvíce
s přírodou, věnovala se venkovní výuce, badatelství. Děti by se měly věnovat ručním
pracím, dnes jim chybí dílny. Jako češtinářka maximálně podporuji rozvoj čtenářské
gramotnosti, děti učíme s knihou žít. Jako
velkou investici do rozvoje dětí považuji výuku angličtiny s rodilým mluvčím, letos
jsme zahájili spolupráci s brněnskou jazykovou školou ve 4. a 5. třídě. Postupně se
pokusíme propojit angličtinu CLILově
s ostatními předměty. A k tomu všemu
bude zapotřebí kvalitní a vzdělaný pedagogický sbor. A to je hodně velká výzva.
Je něco, co Vám po vašem nástupu ve
škole opravdu chybělo?
J. Š.: Chybí mi bývalí kolegové, ale naštěstí se vídáme a sdílíme dál svoje profesní zkušenosti. Jinak jsem v Holubicích
velmi spokojená, kolektiv zaměstnanců je
velmi obětavý, nápomocný a spolehlivý.
Doposud jsem nelitovala jediného dne,
který jsem v Holubicích strávila.
Děkuji Vám za rozhovor,
Ilona Marinčová, kronikářka
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STŘÍPKY Z HISTORIE HOLUBIC
Co bylo v minulosti zaznamenáno
v obecní a školní kronice Holubic,
rok 1920
Blízko nádraží bylo vyvlastněno asi 70
měr polí na stavbu nových domků za podpory státu. Navzdory všeobecné stavební tísni
bylo ještě v tomto roce započato se stavbou.
Dne 3. června se usnesl obecní výbor na
prodeji obecního hostince. Byl ve špatném
stavu a potřeboval nutné opravy, na které
obec neměla prostředky a ani nájemné neodpovídalo hodnotě budovy. Nájemcem
zde byl od roku 1912 Josef Řičánek z Nížkovic, který platil v letech 1916 až 1918
nájemné 600 korun ročně a v roce 1919
mu bylo zvýšeno na 1 355 korun. Z dražby
byli vyloučeni Němci a Židé. Prodejní
cenu stanovili na 85 000 Kč, prodán byl ale
až v následujícím roce.
„V noci na 12 hodinu 10. července byla nad
Holubicemi veliká bouře spojená s velkým lijákem.
Blesk sjel do stavení Konstantina Floriana čís. 35
a toto zapálil. Shořela jen střecha a na půdě 70 kop
jetele. Do světnic neprohořelo. Stavení bylo pojištěno na 1800 Kč u Hasičské pojišťovny, která mu
vyplatila 1750 Kč a 50 Kč byla srážka pro stát.“
V září provedl řídící učitel Karel Šanca
soupis majetku obce, pro vyměření daně
z majetku.
V roce 1920 byla založena katolickými
sportovci tělovýchovná jednota Orel, tělovýchovná jednota Sokol tehdy v Holubicích
existovala již jedenáct let.
Na Národní svátek 28. října byl v Kruhu
odhalen pomník šestnácti padlým vojákům
ve světové válce, i s jejich jmény a fotografiemi. Na pískovcový pomník byl vytesán nápis: „Našim padlým vojínům věnují občané Holubic Kruhu.“ Stál 9 000 korun českých, sbírkou po
obci se vybralo 2 000 Kč, obec zaplatila zbylých
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7 000 Kč. „Slavnosti
bylo přítomno obyvatelstvo celé vesnice,“ krásnou řeč měl doktor
Popelka z brněnské
Národní
jednoty.
Pomník stál na pozemku Jana Nohela,
na parcele 298/1,
v těchto místech stával dříve kovový
kříž. Při stavbě dálnice byl roku 1980
pomník přemístěn před holubický kostel,
dnes je na jeho původním místě v Kruhu od
roku 2003 postaven pomník „Bitvy tří císařů.“
Ilona Marinčová, kronikářka

Bitva u Holubic
Holubice nebyly sice centrem hlavních
bojů slavné bitvy u Slavkova 2. prosince 1805,
ale přesto v této bitvě hrály důležitou úlohu,
a to v mnoha ohledech. Linie mezi Holubicemi a Křenovicemi kolem potoka Rakovce
byla totiž nejvýchodnější částí slavkovského
bojiště. Severně od Holubic operoval ruský
kníže Bagration a ostré boje probíhaly na jih
od Holubic, zejména v oblasti Valchy, kde byl
také významný přechod přes Rakovec. Tudy
se valila přicházející a pak i ustupující vojska
spojenecké armády. Na severozápadním úbočí vrchu Cikán byla den před bitvou rozložena ruská garda. V nedalekých Křenovicích
byl ubytován generál Kutuzov a konala se zde
slavná předbitevní Weyrotherova porada. Oblasti kolem potoka Rakovce se také týká otázka tzv. slavkovského pokladu, který měla podle archivních zdrojů ukrýt ruská garda. Však
o tom také koluje celá řada pověstí.
HOLU B I CKÝ ZP R AVODAJ 4/ 2021

PŘÍPAD AUSTERLITZ 1805

PŘÍPAD
AUSTERLITZ ₁₈₀₅
S TA R É

L E G E N DY

ZDENĚK CHROMÝ

LIBOR URBANČÍK

A

N OVÁ

MILAN PLCH

FA K TA

JAROMÍR BÁR

Těmto a jiným otázkám je věnována
právě vyšlá reprezentativní publikace žánru
literatury faktu Případ Austerlitz 1805 – Staré legendy a nová fakta (autoři Z. Chromý,
L. Urbančík, M. Plch, J. Bár, Vydavatelství
Zoner Press), která je vybavena stovkami
barevných fotografií, map, tabulek a grafů.
Velkou část knihy zaujímá kapitola o bohatě
zdokumentovaných nálezech z oblasti slavkovského bojiště a přilehlých oblastí. Tím

navazuje na cca sto let starou publikaci archeologa Aloise Procházky Památky z bitvy
u Slavkova a podstatně ji rozšiřuje o novodobé nálezy. Další části knihy se podrobně
věnují tématům financování armád v době
slavné bitvy, struktuře a organizaci jednotlivých pluků, aktivitám ruské carské gardy
zejména v blízkosti Holubic, vojenským pokladnám obecně, vozatajstvům apod. S využitím ruských vojenských rozkazů a korespondence je zde detailně popsán postup
spojenecké armády a vojenské střety mezi
Olomoucí a Slavkovem, podrobná analýza
bitvy ve východní části bojiště u Křenovic
v perimetru ruské gardy, ústup poražené
spojenecké armády atd. atd. A protože tyto
kapitoly často vycházejí z méně dostupných,
u nás dosud málo zpracovaných ruských
historických materiálů, přinášejí mnoho
pozoruhodných detailů o slavné bitvě, které
u nás dosud nebyly publikovány.
Publikace v exkluzivním dárkovém provedení je určena široké veřejnosti se zájmem
o historii, o historické otazníky a o nové
zajímavé informace, dále klubům vojenské historie a své si v ní najdou i odborníci.
S výhodnou cenou ji lze získat přímo od vydavatele: https://www.zonerpress.cz/pripad
‑austerlitz-1805
RNDr. Zdeněk Chromý, spoluautor knihy

KULTURA
Kácení máje
Jako každý rok se tři týdny po Svatováclavských hodech konalo tradiční kácení máje, které letos připadlo na sobotu 16. října. Už od večera se kulturním sálem rozléhala hudba a zpěv,
a to především díky kapele Panorama Band,
která nás provázela celou akcí. O půlnoci proběhlo losování bohaté tomboly. Mezi hlavními
výhrami bylo tentokrát i akvárium se živou ryH O LU B I CKÝ Z P R AV O DAJ 4 /2 0 2 1 

bičkou jménem Rulanda, o kterou je dodnes
dobře postaráno u jedné ze stárek. Tanec a zábava pokračovaly až do ranních hodin. Tímto
bychom jako stárci rádi ještě jednou poděkovali
všem, kteří nám pomohli s organizací letošních
hodů i kácení, sponzorům a v neposlední řadě
všem, kteří nás jakkoli podpořili. Budeme se na
Vás opět těšit v příštím roce.
Za stárky Gabriela a Pavlína Koukalovy
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Holubičtí stárci na kácení máje

Vítání občánků
Nelehká doba pandemie koronaviru
a omezení veškerého společenského dění
vedly ke zrušení mnoha aktivit. Mezi ně
patří i tradiční Vítání občánků.
Rodiny jsem v předvánočním období
postupně navštívila, popřála jsem rodičům k narození miminek a předala jim
pamětní list, knihu, dárek a maminkám
květinu. Pro mě a podle slov rodičů i pro
ně je velká škoda, že vítání občánků nemohlo proběhnout slavnostně, s pěkným
kulturním programem dětí ze školky
a se závěrečným focením.

Zbývá jen popřát, ať právě novým občánkům Holubic – Arturovi Skopalovi,
Lillien Skupové a Veronice Secké život
připraví jen samé pěkné chvíle a hravě
překonávají jeho nástrahy.
Pokud se rodiče s miminkem chtějí
účastnit vítání občánků, musí se přihlásit
sami. Občané s trvalým bydlištěm v Holubicích mohou na obecním úřadu vyplnit
formulář (týká se dětí do jednoho roku)
a až na jeho základě jim bude doručena pozvánka k vítání občánků. Formulář vám
může být zaslán také elektronicky, požádat
o něj můžete na e‑mailové adrese mistostarosta@holubiceou.cz.

za kulturně – školskou komisi Ilona Marinčová

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HOLUBICE - VELEŠOVICE
Povídání hajného Holuba
V zimních měsících má jistě každý z nás
víc času na procházky po okolí. Sledujete
stáda srnčího na poli, občas zahlédnete bažanta. Ale poznáte podle stop, kdo se tu pro14

cházel před vámi? Poznáte, jestli vám kolem
domu chodí kuna nebo je to jen kočka? Na
obrázcích níže si můžete stopy prohlédnout
a při svých procházkách zkusit určit.
HOLU B I CKÝ ZP R AVODAJ 4/ 2021

O přikrmování zvěře jsme si povídali
v minulých letech, proto jen připomínám
hlavní zásadu: bez vědomí myslivců nedávejte nic do zásypů a krmelců, zejména ne
pečivo, zbytky cukroví a podobně, můžete
tím zvěři velmi uškodit. Pokud chcete pomoct s přikrmováním, domluvte se s některým z myslivců na vhodném způsobu.
V případě příznivé epidemiologické
situace proběhne v zimních měsících
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společné krmení zvířátek i s výkladem,
a pokud budou příznivé podmínky, budeme dělat i sádrové odlitky stop (pozvánka bude včas zveřejněna na obecním
webu a vyhlášena rozhlasem).
Nezapomeňte také na ptáčky, těm můžete doma vyrobit lojovou kouli. Na výrobu
však použijte hovězí lůj, vepřový spousta
ptáků špatně snáší. Na přípravu si tedy
přichystejte:
15

• hovězí lůj
• semena (slunečnice, řepka, obiloviny,
mák, len…)
• ořechy, vždy nesolené a nepražené
(vlašské, lískové, mandle…)
• borovicové šišky, květináč, skořápka
kokosu.
Syrový lůj nakrájejte na kostky, dejte do
hrnce a lehce podlijte vodou. Na mírném
plameni vyškvařte (barvu by měl mít světle

žlutou). Nechte trochu zchladnout. Musí
být ještě tekutý, ale ne horký, pak do něj zamíchejte všechny vaše přísady. Do připravené směsi ponořte šišky nebo ji nalijte do
květináčů, ke kterým jste si předem připevnili provázek. U šišek tuhnoucí lůj vmačkejte co nejvíce dovnitř a nechte zatuhnout.
A pamatujte na jedno obecné pravidlo
– KRMTE BUĎ KVALITNĚ NEBO
RADĚJI VŮBEC 🙂

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Srdečně blahopřejeme všem občanům, kteří oslavili své životní jubileum:
Říjen

paní Marie Floriánová
paní Maria Hájková
Listopad paní Anna Tužínová
pan Emil Gotvald
paní Blanka Moudrá
paní Marie Svobodová
paní Anna Radimáková

Prosinec

pan Stanislav Přibyl
pan Květoslav Plch
paní Ludmila Floriánová
paní Vlasta Chlupová
paní Marie Mrázová
Rozloučili jsme se:
paní Libuše Bednaříková

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.
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
Podzimní čas se s námi pomalu, ale jistě
loučí a rozsvícením první svíčky na adventním věnci začíná čas velkého těšení, radosti
a očekávání. Během uplynulého období se
děti učily poznávat základní znaky podzimu, vnímaly změny v přírodě a sbíraly dostupné přírodniny, které jsme dále využívali. Velkou zábavu děti našly ve spadaném
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listí, které nabízelo nespočet barev i velikostí. Na podzim nás navštívilo mobilní
planetárium Morava, kde jsme zhlédli
kreslený příběh s názvem Červená Karkulka. Děti využily již osvojené znalosti o pohádce, navíc se seznámily s dalšími pojmy:
roční období, souhvězdí, počasí, klasická
řemesla, světové strany, Polárka, dokonce
jsme cestovali i do období dinosaurů, doby
kamenné, železné a starověkého Egypta.
HOLU B I CKÝ ZP R AVODAJ 4/ 2021

Třída Koťátek

S Červenou Karkulkou jsme také cestovali
po Sluneční soustavě.
Společně jsme si užili týden ovoce
a zeleniny, kdy děti ochutnávaly, ohmatávaly, třídily podle různých kritérií.
V obou třídách jsme také pekli brambory
a sušili jablíčka.
Se svými třemi poučnými pohádkami
nás navštívilo divadlo Šikulka, při nichž
si děti připomněly, proč je důležité dbát
o osobní hygienu, pečovat o sebe a zdravě jíst.
Děti ze třídy Koťátek navštívily domov pro seniory Anvete, kde měly přichystané kamínky a pomáhaly přítomným seniorům s malováním kamínků.
Dále navštívily místní knihovnu, kde
jim paní knihovnice přichystala zajímavý program. Konec října tradičně patří
svátku Dušiček a Halloweenu. Ve třídě
Pejsků si děti užily Dýňový den s minidiskotékou a v Koťátkách Halloweenskou párty. V rámci projektu 72 hodin –
pomáhám, protože chci zasadila každá
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třída svůj třídní strom, který budeme
chodit pozorovat a do připraveného rodného listu zaznamenávat jeho růst.
Nadšení a úsměv na tváři dětem vykouzlily první sněhové vločky. Radost
byla obrovská. Hurá na zahradu!!! Boby
a sněhové lopaty byly využity naplno,
stavěli se první sněhuláci. V pátek 3. prosince jsme očekávali nejen s radostí, ale
i malými obavami Mikuláše a jeho věrné
pomocníky anděla a čerta. Každé dítě vědělo, co je třeba Mikuláši slíbit. Společně
jsme Mikuláši přednesli básničky a zazpívali písničky. Mikuláš k dětem promluvil moudrá slova, anděl dětem rozdal
mikulášskou nadílku, čert děti citlivě
postrašil.
Čekání na nejkrásnější svátky v roce si
zpříjemníme zpěvem koled, zdobením
vánočního stromečku, výrobou vánočních přání, prskavkami, zdobením perníčků, které jsme napekli, tradicemi
a zvyky, pojídáním cukroví a možná, že
přijde i Ježíšek…
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Na závěr bych chtěla všem popřát hodně
zdraví, krásné vánoční svátky, klid, lásku
a pohodu v kruhu Vašich nejbližších. Dětem dárečky, ze kterých budou mít radost,
protože není nic krásnějšího, než rozzářené
dětské oči u vánočního stromku.

Hana Nerádová, učitelka MŠ
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 vzdělání
a přípravu do školy. Děti ve třídě Berušek
přivítala paní učitelka Lenka Dufková
a vedoucí učitelka Petra Šťastná, DiS.,
paní asistentka Bc. Veronika Přichystalová
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, odpočinkové, talířkové, šnečkové, hračkové
a kapičkové. V současné době je ve třídě
předškoláků 22 dětí a vzdělávají se podle
školního vzdělávacího programu „Smějeme se každý den,“ který splňuje požadavky 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
přijelo mobilní planetárium a proběhlo
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 začneme 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

Třída předškoláků - Berušky
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Ze školy
Podzim je pro mě nejúžasnějším a nejpestřejším ročním obdobím. A ten letošní
se nám opravdu vybarvil. Nejen co do
pestrosti barev, ale i do pestrosti zážitků
a událostí. Alespoň pro naši školu to platí.
Malinko se nám barvy zakalily v listopadu s nečekanou vlnou koronaviru v naší
škole. Ale postupně. Září bylo plné novot,
nových tváří mezi zaměstnanci a nových
tvářiček ve školních lavicích. Všichni
plni očekávání a natěšení.
Snažili jsme se navázat na předcovidovou dobu. Distanční výuka se bohužel
značně dotkla znalostí našich žáků, jejich
pracovních návyků a povinností. Dopady
této distanční výuky budeme ještě dlouho
smazávat. Využíváme tzv. „covidového doučování“ pro žáky, u kterých jsou dopady
nejznatelnější. A opatrně doufáme, že se
už tato situace nebude opakovat. Všem docházejí síly, trpělivost a chuť, děti se potřebují sdružovat, mít kolem sebe kamarády
a učitele, rodiče se potřebují věnovat své
práci, učitelé potřebují mít děti ve škole
a plně se jim věnovat.
Proto nám všem listopadová covidová
vlna ve škole udělala velkou čáru „přes rozpočet“. Nejprve začali odpadávat žáci, pomalu se k nim přidávaly učitelky, kuchařky
a další zaměstnanci. Během víkendu jsem
dvakrát měnila přesuny na celé škole, od
kuchyně, přes družinu, úklid až po suplování ve škole. Pokud byly tyto přesuny
možné, bylo je kým vykrýt, všechno fungovalo. Problém nastal v době, když chyběla
téměř třetina zaměstnanců, nešlo slučovat
kolektivy, všichni jeli na maximum a nebylo se kam obrátit a dovolat o pomoc. KHS
nám oznámila až po pěti dnech, že máme
třídu v karanténě a ta že jim za dva dny
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končí. Co člověk na hygieně, na JmK, na
MŠMT – to názor. Nejednotné pokyny,
zmatečné informace.
V této fázi jsme byli rádi za velkou
podporu ze strany obce, za pomoc rodičů,
kteří přicházeli s nápady, jak situaci řešit.
Spolupráce se zřizovatelem je vynikající.
Dovolím si touto cestou poděkovat panu
starostovi za veškerou pomoc. Dobrovolné testování v mateřské škole by bez jeho
podpory nebylo možné. Můžeme si o očkování a této nemoci myslet cokoliv, ale
pokud lze omezit přítomnost covidu ve
škole, uděláme pro to všechno. A toto testování považuji za nejmenší zlo. Proto
děkuji i Vám, rodičům, kteří nám takto
pomáháte. Chráníte tím nejen svoje děti,
ale i naše paní učitelky.
Ve škole proběhlo už třetí plošné testování po sobě, kdy jsme nezaznamenali ani
jeden pozitivní výsledek. Samozřejmě není
vyhráno, jsme opatrní v úsudcích a čekáme, jak se celá situace ve společnosti bude
vyvíjet. Pro případ že by nastalo stejné
peklo jako v listopadu, máme už představu, co nás čeká a jak se situací naložit. Ale
pevně věřím, že už se tak nestane.
Proto je letos opravdu na místě toto
přání: Všichni zaměstnanci naší školy
Vám všem přejí především pevné zdraví,
pohodu a klid během vánočních svátků
a úspěšné vykročení do nového roku 2022.
Ať je i ten Váš další rok alespoň stejně pestrý jako ten podzim plný barev a života.
Jana Ševčíková, ředitelka ZŠ a MŠ Holubice
Základní škola si zpestřila výuku několika projektovými dny. První proběhl dne
5. října a nesl se v duchu CESTOVÁNÍ.
Žáci se měli možnost dostat na spoustu zajímavých míst celé planety Země. Procestovali celé kontinenty i jednotlivé státy.
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Tématem dalšího projektového dne byl
PODZIM spojený se Svátkem zesnulých.
Samozřejmě jsme se dostali i ke svátku Halloween, který se slaví v anglicky mluvících
zemích. Žáci mohli přijít do školy v maskách a celý den si v nich užít. Některé masky byly opravdu velmi strašidelné. V tento
den jsme vyřezávali dýně, vyráběli duchy
nebo z listů vytvářeli podzimní věnce.
První ročník si užil výlet do zábavního
parku. Žáci se mohli dostatečně proběhnout a užít si veškeré nabízené atrakce.
Projeli se na skluzavkách a tobogánech,
zaskákali si na trampolínách, zastříleli si
ze vzduchových děl a ti odvážnější vyzkoušeli i lezeckou stěnu. K dispozici měli
i nafukovací atrakce a šlapací motokáry.
Základní škola se zapojila do projektu
Pomáhám, protože chci – Pro okolí krásnější. S pomocí obce si každá třída vysadila svůj třídní strom. První ročník se
bude starat o Paulovnii, druhý a čtvrtý
o Malus, tedy okrasnou jabloň, třetí a pátý
ročník dostal na starost Prunus (Okame)
neboli okrasnou třešeň. Tyto stromy budou žáky provázet celou školní docházkou. Přejeme si, aby stromy dobře rostly

a byly ozdobou nově zbudovaného místa
setkávání v obci.
V měsíci listopadu začala škola navštěvovat plavecký kurz. Probíhá v aquaparku ve
Vyškově a v prvním turnusu ho navštěvuje
druhý a čtvrtý ročník. Ostatní ročníky projdou stejným kurzem až na jaře příštího roku.
Klára Matoušková, učitelka ZŠ
Víte, jak z kapaliny připravit pevnou látku a z pevné látky zase plyn? My už ano.
Dne 26. 10. jsme s dětmi 3. až 5. ročníku navštívili centrum VIDA v Brně. Absolvovali
jsme výukový program Alchymisté, zaměřený na informace o změnách skupenství.
Zde jsme si vyzkoušeli spoustu zajímavých
pokusů a na vlastní oči jsme viděli chemické reakce, které při nich probíhaly.
Zhlédli jsme také zvukovou science
show Mr. Ucho, kde jsme například zjistili,
co slyší jenom děti, jak se dá zvuk zobrazit
laserovým paprskem a jak zní zvuky pod
hladinou.
Ve zbývajícím čase měly děti možnost si
zde s využitím mnoha interaktivních exponátů vyzkoušet, jak funguje svět kolem nás.
Eva Krajtlová, učitelka ZŠ

LOGOPEDICKÉ OKÉNKO
Dechová cvičení
Správné dýchání je pro řeč velmi důležité. Potřebujeme jej jak při řeči, tak i u zpívání. Správná technika dýchání také ovlivňuje
vývoj hrudního koše a celkové držení těla.
Abychom děti naučili správně dýchat, máte
níže několik námětů na cvičení pro děti.
Vždy je dobré provádět cvičení formou hry,
vzít si na pomoc oblíbeného plyšáka a nechat děti ohmatat si svoje bříško, vaše bříško. Obecně platí, že ženy dýchají víc do
hrudníku. Příroda ví, co dělá, jelikož se jim
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to velmi hodí v době těhotenství. Muži zase
dýchají více do břicha. U dětí toto není ještě
úplně vyhraněno, ale převážně dýchají do
břicha. Proto, když budete trénovat techniku správného nádechu, mělo by se první
zvednout bříško a potom až hrudník. K tomuto cvičení můžete využít plyšovou hračku posazenou na bříško a cvičení provádět
vleže (hračka by měla být malá a lehká 🙂).
Náměty na cvičení:
• Foukání na svíčku – foukáme na plamínek,
ale jen tak silně, aby nezhasnul. Trénujeme
tak intenzitu a délku výdechového proudu.
HOLU B I CKÝ ZP R AVODAJ 4/ 2021
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Vyhrává ten, kdo dokáže foukat nejdéle, aniž
by svíčka zhasla.
Foukání do peříček varianta 1 – na okraj
stolu dejte dvě peříčka a závoďte, kdo svoje
peříčko dřív dofoukne na druhou stranu stolu. Po cestě mu ale nesmí ze stolu spadnout.
Foukání do peříček varianta 2 – peříčka
uvažte na provázek a pověste, měňte různě vzdálenost, ze které foukáte. Trénujeme tak sílu výdechového proudu.
Foukání do bublifuku – foukáme pomalu, aby bublina byla co největší.
Domácí fotbálek – udělejte kuličku z vaty,
papíru nebo nějakého lehkého materiálu.
Na stole si udělejte branky, třeba z velké
krabičky od sirek a zápas může začít 🙂
Kostky – stavíte rádi z kostek? Postavte si
bludiště, cestu pro kuličku z papíru. Vyhrává
ten, kdo zvládne foukáním projít s kuličkou
celé bludiště. Fantazii se tady meze nekladou.

• Hračky naší Kačky – milují děti vodu?
Super, pořiďte brčko a foukejte do vody,
tvořte bubliny. Nebo si vyrobte lodičku
a váš dech bude vítr, který jí pohání. Koupete se s pěnou a hračky jsou celé od pěny?
Zkuste všechnu pěnu sfouknout.
• Zahradní hrátky – vyrobte nebo kupte
větrník a foukejte. Je podzim a padá listí?
Zkuste to jako vítr, foukejte do listí na
stromech.
• Pro abstraktní umělce – na tvrdý papír
vylijte trochu barvy a zkuste ji rozfoukat
v nějaký obrazec. Pak přidejte další a postup opakujte. Tak co, máte doma taky
Picassa? 🙂
• Malí muzikanti – hra na jakýkoli dechový nástroj je výborná. Nebo zpívání ve
sboru, kde se děti také učí správnou dechovou techniku.
Vaše logotetka Pavla Křížová

ZE SPORTU
Tělovýchovná jednota Holubice – oddíl volejbalu
A družstvo (Český pohár), 1. kolo (turnajovým způsobem)
18. 9. 2021
18. 9. 2021
18. 9. 2021
2. kolo
21. 10. 2021

Holubice - Kometa Brno
Kometa Brno - Lvi Praha B
Holubice - Lvi Praha B

3:1
0:3
3:0

Holubice - Beskydy

1:3
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Postup
Holubice
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A družstvo (2. liga)
2. 10. 2021
9. 10. 2021
23. 10. 2021
6. 11. 2021
13. 11. 2021
20. 11. 2021
27. 11. 2021
28. 11. 2021
11. 12. 2021

Blue Ostrava - Holubice
Holubice - Šlapanice
Palkovice - Holubice
Holubice - Morávka
Holubice - Kojetín
Val. Meziříčí - Holubice
Nový Jičín - Holubice
REPRE kadeti - Holubice
Holubice - Blue Ostrava

Program dalších zápasů v roce 2022:
22. 01. 2022
11:00 15:00
05. 02. 2022
10:00 14:00
19. 02. 2022
10:00 14:00
26. 02. 2022
10:00 14:00
12. 03. 2022
10:00 14:00
19. 03. 2022
10:00 14:00
Junioři (krajský přebor)
19. 9. 2021
Polná -Holubice
3. 10. 2021
Šlapanice - Holubice
10. 10. 2021
Holubice - Jihlava
24. 10. 2021
Holubice - Polná
7. 11. 2021
Holubice - Šlapanice
21. 11. 2021
Jihlava - Holubice
12. 12. 2021
Polná - Holubice

3:1; 3:1
3:1; 3:2
0:3; 1:3
3:2; 3:2
3:0; 3:2
0:3; 0:3
2:3; 0:3
0:3
po uzávěrce

Šlapanice - Holubice
Holubice - Palkovice
Morávka - Holubice
Holubice - Val. Meziříčí
Holubice - Nový Jičín
Kojetín- Holubice

0:3; 3:1
0:3; 3:0
3:0; 3:0
1:3; 3:0
3:1; 0:3
0:3; 0:3
po uzávěrce

junioři Šlapanice-Holubice
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Program dalších zápasů v roce 2022:
9. 1. 2022
10:00 13:00
30. 1. 2022
10:00 13:00
20. 2. 2022
10:00 13:00
27. 2. 2022
10:00 13:00
20. 3. 2022
10:00 13:00

Šlapanice - Holubice
Holubice - Jihlava
Holubice - Polná
Holubice - Šlapanice
Jihlava - Holubice

Za celou Tělovýchovnou jednotu Holubice bych chtěl všem příznivcům, fanouškům,
ale i všem členům a aktivním sportovcům popřát co nejklidnější Vánoce a co nejklidnější nový rok. Dále bych chtěl poděkovat všem institucím uvedeným níže, které nám
finančně pomáhají a bez kterých bychom nemohli provozovat již čtyři oddíly. Nově
totiž vznikl oddíl kopané a přidal se tak oddílům florbalu, nohejbalu a volejbalu.
Obec Holubice - Jihomoravský kraj - Mirror CZ, spol. s r.o. - Atelier 99 s.r.o.

za TJ Holubice, oddíl volejbalu Richard Surman

Holubáckééé nohec

Rekapitulace roku 2021
V Jihomoravském krajském přeboru jsme obhájili vítězství:
1. místo – NK R.U.M. HOLUBICE
2. místo – TJ BUČOVICE
3. místo – NK ZNOJMO
4. místo – MNK MODŘICE C
5. místo – NK JEVIŠOVKA
Sestava Holubic: Lukáš Malec, Lukáš Sušil, Ivo Duchoň, Radek Šišma, Zdeněk Zavadil,
Romana Fendrichová, František Dlabka, Roman Dlabka, Ondřej Pavlíček, Zdeněk Zach.
H O LU B I CKÝ Z P R AV O DAJ 4 /2 0 2 1 
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V Okresním přeboru tým Holubice A bohužel neobhájil loňské první místo a skončil na
místě pátém. Hráči týmu Holubice B obhájili loňské třetí místo.
1. místo – NK Luleč
2. místo – NK Ivanovice
3. místo – NK R.U.M. HOLUBICE B
Sestava Holubic B: Radek Šišma, Romana Fendrichová, František Dlabka, Tomáš Hrdina, Ondra Pavlíček, Zdeněk Zach, Lukáš Sušil, Jaroslav Fronk a Roman Dlabka.
Mladší žáci 8 až 12 let
Mistrovství České republiky – dvojice – 2. místo.
Mistrovství České republiky – trojice – 2. místo.
Mistrovství České republiky – jednotlivci – 1. místo.
Starší žáci 12 až 15 let
Mistrovství České republiky – dvojice – 3. místo.
Mistrovství České republiky – trojice – 3. místo.
Dorostenecká nohejbalová liga 15 až 20 let
1. místo – MNK Modřice A
2. místo – NK Radomyšl
3. místo – NK Čelákovice
Sestava MNK Modřice A – František Dlabka, Tomáš Brenner, Michael Svoboda, Patrik
Kolouch, David Dvořák a Tomáš Jahoda.
Přejeme Vám klidné prožití svátečních dnů v této neklidné době a do roku 2022 hodně
štěstí, zdraví a hlavně chuť sportovat!
za TJ Holubice, oddíl nohejbalu Roman Dlabka

Tělovýchovná jednota Holubice – oddíl florbalu
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Sezóna začala!
Ve spolupráci s FBC Slavkov jsme
mohli naše hráče postavit hned do dvou
týmů v kategorii přípravka a tuto sezonu
už odehráli tři oficiální turnaje pod Českým Florbalem. První dva turnaje odehráli kousek od domova v Křenovicích
a poslední turnaj odehrály naše děti až
v Hodoníně. V této věkové kategorii se
nehraje na výsledek, ale hlavně pro radost ze hry, nicméně vstřelili jsme i několik pěkných gólů 🙂.
Hodnocení trenérky Páji: Jako trenér
jsem na děti za odehrané turnaje moc
pyšná, začátky nejsou nikdy jednoduché,
ale děti bojovaly a nevzdávaly se až do
konce! Chvíli nám trvalo, než jsme se sehráli, ale nasbírali jsme spoustu nových
zkušeností a všichni jsme si to užili. Na
posledním turnaji už hráči vymýšleli
různé taktiky na své spoluhráče. Bylo
krásné na ně koukat, jak si hru užívají.

Ve Slavkově díky spolupráci mohou
v soutěžích nastupovat také naši hráči
starších kategorií (Elévové, Mladší žáci)
Závěrem bychom rádi pozvali zájemce
od nejmenších až po dospělé, aby si přišli
s námi florbal vyzkoušet.
Tréninky probíhají v hale v Holubicích:
děti:
neděle 17:00-18:00 a v úterý 16:30-17:30
dospělí:
neděle 18:00-19:00 a v pondělí 20:30-21:30
Za TJ Holubice, oddíl florbalu: trenéři

OSTATNÍ AKCE, INFORMACE A POZVÁNKY
Burza dětského oblečení
Navzdory koronaviru nám děti rostou,
sem tam procházíme a třídíme skříně
s oblečením a občas je třeba jim obměnit
šatník. Proto v pátek 29. října pořádala
kulturně – školská komise bazárek, na
kterém jste mohli prodat nebo nakoupit
nejen dětské oblečení, ale i boty, kočárky,
hračky, sportovní potřeby a doplňky pro
miminka.
Ve čtvrtek přineslo své věci k prodeji celkem 17 zájemců. Sál by rázem plný,
všechny stoly i židle byly obrovnány velmi pěknými kousky na kluky, holky
a hlavně na miminka. V pátek proběhl
samotný prodej, bohužel kupujících neH O LU B I CKÝ Z P R AV O DAJ 4 /2 0 2 1 

přišlo tolik, kolik jsme očekávali.
Velký dík patří všem ženám, které dobrovolně nabídly svoji pomoc při přípravě, průběhu bazárku i při pondělním
úklidu a vracení neprodaných věcí.
za kulturně – školskou komisí Ilona Marinčová
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PŘEHLED CHYSTANÝCH AKCÍ

Plánované akce se uskuteční pouze pokud to dovolí epidemiologická situace!
leden – prosinec
leden – březen
8. ledna
15. ledna
únor
12. února
5. března
12. března
16. března

Hrajeme si celý rok (kulturně – školská komise)
Společné krmení zvířátek (Myslivecký spolek Holubice)
Tříkrálová sbírka (Charita)
Myslivecký ples (Myslivecký spolek Holubice – Velešovice)
Ostatky (pan Dalibor Koukal)
Kavárna (kulturně – školská komise)
Pyžamová zábava (manželé Bajerovi, Chromí, Švábenští)
Košt vína (pan Miroslav Karbula)
Vystoupení režiséra Zdeňka Trošky (kulturně – školská komise)

Hrajeme si celý rok
Kulturně – školská komise pro vás
připravila novou hru „Hrajeme si celý
rok.“ Běžte s dětmi, či sami na procházku
po Holubicích dle instrukcí herního formuláře a hledejte na různých místech po
celé obci otázky nebo úkoly nebo tvořte
a vyrábějte. Hrát můžete po celý rok, kaž-

dý měsíc bude jinak tematicky zaměřený
s novými otázkami a úkoly.
Hrát se nebude o letních prázdninách,
v červenci a v srpnu.
Začínáme v sobotu 1. ledna a končíme
v sobotu 31. prosince 2022 ve 24:00 hod.
Bližší informace naleznete na webových
stránkách obce www.holubiceou.cz.
za kulturně – školskou komisí Ilona Marinčová

Podpořte prosím potřebné při Tříkrálové sbírce
Organizátoři pilně pracují na přípravě
Tříkrálové sbírky, která bude respektovat aktuální epidemiologickou situaci
a která proběhne v Holubicích v sobotu
8. ledna 2021.
Výtěžek pomůže nevyléčitelně nemocným v rajhradském hospici. Velice si

vážíme všech, kteří se do sbírky zapojují, ať již jako koledující dobrovolníci –
děti i dospělí, nebo jako štědří dárci.
DĚKUJEME.
Bohuslav Adámek st.,
koordinátor Tříkrálové sbírky v Holubicích

Charitní sociálně právní poradna informuje o možnosti využití tzv.
„Milostivého léta“ od 28. října 2021 do 28. ledna 2022
- možnost odpuštění úroků, penále či pokut při jednorázovém zaplacení dlužné
jistiny a nákladů exekuce
Rádi bychom vás touto cestou informovali o takzvaném milostivém létu, které může
některým lidem pomoci při splácení dluhů
a zároveň vám chceme nabídnout možnost
využít naše bezplatné dluhové poradenství,
26

které poskytujeme v rámci naší sociální služby Charitní sociálně právní poradna.
Milostivé léto je součástí novely exekučního
řádu, konkrétně v článku IV. Bodu 25 zákona.
Nabízí lidem, kteří jsou v exekuci s dluhem
HOLU B I CKÝ ZP R AVODAJ 4/ 2021

u veřejnoprávních oprávněných věřitelů, možnost odpuštění úroků, penále a pokut při jednorázovém zaplacení jistiny a nákladů exekutorovi
ve výši 750 Kč plus DPH (tj. 908 Kč) a to v případě, že dluh a náklady zaplatí v období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022.
Veřejnoprávními oprávněnými věřiteli, u kterých lze odpustit tímto jednorázovým zaplacením jistiny plus náklady exekuce se myslí stát
(Česká republika), obce a kraje (i městské části
nebo obvody), jimi založené příspěvkové organizace, ústavy nebo obecně prospěšné společnosti,
státní fondy, veřejné výzkumné instituce nebo
veřejné vysoké školy, dobrovolné svazky obcí,
regionální rada regionu soudržnosti, státní nebo
národní podniky, zdravotní pojišťovna, Český
rozhlas, Česká televize a právnické osoby (společnosti) s většinovým podílem státu, obcí nebo
krajů (třeba některé městské dopravní podniky,
ČEZ a podobně).
V praxi exekutor i bez souhlasu oprávněného
a bez návrhu exekuci zastaví, pokud povinný
uhradí ve výše uvedeném období nezaplacenou
nebo nezaniklou jistinu vymáhanou v exekučním řízení a náklady exekuce 750 Kč plus DPH.
Nebo pokud ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona byla vymožena nejméně celá vymáhaná
jistina a náklady exekuce v této výši a takto vymožené plnění není dotčeno právy třetích osob.
Exekutor po zaplacení vydá rozhodnutí, kdy povinného, který je fyzickou osobou, osvobodí od
placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu.
Milostivé léto se týká pouze exekucí vymáhaných soudním exekutorem a při platbě musí

dlužník výslovně uvést, že chce využít institut
milostivého léta a že chce, aby exekutor postupoval podle výše uvedeného zákona.
V případě, že byste chtěli milostivé léto využít
a chcete s vyřízením pomoci, nebo řešíte dluhy,
které vám přerostly přes hlavu, nezvládáte jejich splácení, máte je po splatnosti nebo o nich
nemáte přehled, pracujete bez smlouvy, aby vám
exekutor nezabavil peníze, máte exekučně obstavené účty nebo zvažujete vyhlášení osobního
bankrotu, můžete využít naše bezplatné poradenství. Zdarma nabízíme nejen poradenství, ale
i sepsání a podání návrhu na osobní bankrot –
oddlužení (jsme akreditovaná nezisková organizace pro sepisování těchto návrhů).
Charitní sociálně právní poradna má pracoviště v Hodoníně (tel. 731 425 497), v Bučovicích (tel. 739 389 266) a ve Slavkově u Brna (tel.
731 646 977). Můžete nás kontaktovat a objednat
si schůzku.
Mimo dluhové poradenství poskytujeme také
poradenství v oblasti rodinného práva, pracovně právního práva, sociálních systémů a služeb,
ochrany spotřebitele, bydlení. Více o nás na
stránkách www.hodonin.charita.cz
Mgr. Lucie Růžičková, vedoucí poradny

VEDENÍ OBCE, JEJÍ ZAMĚSTNANCI
A REDAKCE HOLUBICKÉHO ZPRAVODAJE
VÁM VŠEM PŘEJÍ HLAVNĚ PEVNÉ ZDRAVÍ,
PŘÍJEMNÉ, KLIDNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH
SVÁTKŮ A ÚSPĚŠNÝ ROK 2022.

Redakční uzávěrka pro příspěvky příštího čísla Holubického zpravodaje bude 14. března 2022.
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.
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Pošta partner

Holubice
Využijte naše nové kontaktní
místo ZP MV ČR na České poště

Holubice 61.
•
•
•
•

přihlášky k ZP MV ČR
přehledy OSVČ
bonusové programy
informace

í
n
t
k
a
t
n
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PŘEDNÁŠKA
O HISTORII HOLUBIC
V ANVETE SENIORU
4. LISTOPADU

DĚ TI NA HŘIŠTI
PŘED OBECNÍM
ÚŘADEM

TŘI KRÁLOVÉ
S VELBLOUDEM
ZE SLÁMY PŘED
SAMOOBSLUHOU

SVĚCENÍ NOVÉ
BUDOVY C
V ANVETE
SENIORU
6. LISTOPADU

HOLUBIČTÍ
SENIOŘI PŘI
UNICURLINGU
V SÁLE
KULTURNÍHO
STŘEDISKA

POHLED NA ZASNĚŽENÝ KOPEC CIKÁN, FOTO PETR MARCOŇ

HALLOWEENSKÝ
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
6. LISTOPADU

ročník 27

HOLUBICKÝ
zpravodaj

•

číslo 4

•

říjen–prosinec 2021

DĚTI S LAMPIONY
PŘI HALLOWEENSKÉM
PRŮVODU

HALLOWEENSKÁ
PÁRTY
V BERUŠKÁCH

HOLUBICKÝ ZPRAVODAJ - ŘÍJEN–PROSINEC 2021.
Periodický tisk územního správního celku, vydává Obec Holubice.
Grafika a tisk: PROTIS, spol. s r. o., Podolí 115, 664 03.
Počet výtisků 700 ks, vydáno dne 21. 12. 2021. Zdarma pro občany obce Holubice.

BETLÉM A NASVÍCENÝ VÁNOČNÍ STROM PŘED OBECNÍM ÚŘADEM

