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NOVÁ ODPOČINKOVÁ ZÓNA V CURDÍKU

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

MASOPUST
V HOLUBICÍCH

Kubík Šesták

KARNEVAL
V MŠ
- KOŤÁTKA

Maruška Bulová

Samík Pojeta s maminkou
Matoušek Zajíček

KARNEVAL
V MŠ
- BERUŠKY

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
pomalu přichází jaro a v očekávání hřejivých slunných dní se nám obvykle i zlepšila
nálada a viděli jsme vše více optimisticky.
Současná situace na Ukrajině bohužel optimistická není. Co ve mně vyvolává pocit
radosti je soucítění a pomoc uprchlíkům
i obráncům jejich vlasti. Děkuji za uspořádání sbírky pomoci a také všem, kteří do ní
přispěli jak materiálně, tak penězi na některý z účtů. Zvláště děkuji firmám i jednotlivcům, kteří přijali uprchlíky a poskytli jim
potřebné zázemí. Jistě nás čeká nelehká
doba, proto vyzývám k vzájemné toleranci
a pochopení.
Zdražování všeho kolem nás je nejhorší
za poslední roky. Od nového roku jsme
museli přistoupit k mírnému zdražení stočného, ale všechny ostatní poplatky jsme nechali na stejné úrovni. Poplatek za svoz odpadů ve výši 500 Kč na osobu máme
v porovnání s ostatními obcemi v okolí nejnižší. V obci máme několik míst ke sběru
tříděného odpadu, prosím o udržování pořádku v okolí kontejnerů a také velmi pomůže dodržování třídění a zmenšování objemu odkládaných odpadů. Do kontejneru
na plast se určitě vejde mnohem více plastů,
pokud každou láhev sešlápneme a nehodíme ji do nádoby v původním tvaru. Totéž
platí o kartonových krabicích od různých
výrobků.
Do doby nabytí platnosti připravovaného nového územního plánu obce jsme přijali opatření o stavební uzávěře na vybraných pozemcích, které jsou z minulosti
určeny pro výstavbu bydlení. Nejedná se
o absolutní zákaz výstavby, ale o regulaci
podmínek, za kterých je možné stavět. PoH O LU B I CKÝ Z P R AV O DAJ 1 /2 0 2 2 

drobnosti jsou k dispozici ve vyhlášce na
webových stránkách obce: holubiceou.cz/
obec/územní plán.
Návrh nového územního plánu obce je
zpracován a bude projednáván s dotčenými
orgány. Po zpracování jejich stanovisek
a připomínek bude svoláno veřejné projednání. O termínu budeme včas informovat.
V plném proudu je příprava projektové
dokumentace pro výstavbu nové základní
školy. Vychází se ze zpracované studie, nyní
se řeší určení jednotlivých učeben. Dle
smlouvy probíhají pravidelné konzultace,
do kterých se mimo obce zapojují i zástupci
firmy zajišťující dotace a odborníci na vybavení škol. Souběžně probíhá i zpracování
projektové dokumentace na přístavbu stávající školy z důvodu navýšení kapacity mateřské školy.
Po několika jednáních s vedením ZUŠ
ve Slavkově se mně podařilo zajistit od září
stálou výuku hry na hudební nástroje přímo v naší škole. Díky tomu nebudou muset
naše děti dojíždět do Slavkova.
Ve finální fázi je dokončení odpočinkové
zóny v Curdíku. Na duben je naplánovaná
kolaudace, instalace herních prvků pro
menší děti a dokončení výsadby zeleně. Od
května bude areál sloužit veřejnosti. V přípravě je rovněž zajištění kamerového systému v celém prostoru. K tomuto doplnění
jsme museli přistoupit po opakovaném poškozování ještě nedokončené investice. Obnovy se dočká i prostor před pohostinstvím,
kam jsme objednali novou prolézačku.
Pro zpříjemnění procházek obcí přidáme
v nejbližší době lavičky na trase od kostela
směrem na Blažovice a k myslivecké střelnici. Po dokončení nové silnice do Velešovic
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upravujeme i plácek u potoka Rakovec. Bude
zde další místo pro posezení a odpočinek.
Aktuálním tématem je vybudování nového fotbalového a víceúčelového hřiště
u ČOV. Momentálně prověřujeme stanoviska hygieny a dalších orgánů. V návaznosti

na vydaná stanoviska budeme v přípravě
sportoviště pokračovat.
Závěrem přeji požehnané a poklidné
prožití Velikonoc a do dalšího období hodně
zdraví a pohody.
Petr Hanák, starosta

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Z 10. zasedání Zastupitelstva Obce
Holubice, konaného dne 16. prosince 2021
•

•
•
•

•

Zastupitelstvo schvaluje:
Společnost Atelier 99 jako dodavatele
projektové dokumentace nové ZŠ za
cenu 19 440 000 Kč bez DPH, cena za
jednu hodinu autorského dozoru je
1 100 Kč bez DPH.
Rozpočet obce na rok 2022.
Střednědobý výhled rozpočtu obce na
roky 2023 až 2024.
Cenu stočného na rok 2022 ve výši
42,63 Kč bez DPH, tj. 46,89 Kč včetně
DPH. Každý rok od zprovoznění čistírny
odpadních vod a kanalizace má obec povinnost žádat poskytovatele dotace
o schválení kalkulace ceny stočného.
V rámci podmínek přijatých dotací na výstavbu ČOV a kanalizace v roce 2015
musí obec dbát po dobu udržitelnosti,
která je deset let a na samofinancování
projektu, tzn. že veškeré náklady s provozem ČOV, kanalizace a všech služeb
s tím spojených, musí být pokryty ze
stočného. Po kalkulaci všech ukazatelů
byla cena stočného na rok 2022 schválena
na částku 46,89 Kč za m3 s DPH.
Kupní smlouvu na koupi pozemků
p. č. 579/10 o výměře 26 m2 a p. č. 579/11
o výměře 24 m2 za cenu 500 Kč za m2.
Náklady na vklad do katastru nemovitostí ve výši 2 000 Kč uhradí obec. Jedná se
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o pozemky pod železniční tratí do cementárny.
Plán inventarizace a složení inventarizačních komisí.
Schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2021.
Vyvěšení záměru směny části pozemku
p. č. 1407 za pozemek p. č. 1418. Firma
EUROvrak, s. r. o. má v úmyslu prodat
část svých pozemků v horní části areálu
a ráda by horní cestu, která je nyní ve
vlastnictví obce Holubice, zcelila se svými pozemky, které nabízí k prodeji.
Vyvěšení záměru prodeje pozemků par.
č. 303/1 a 304. Jedná se o pozemky ve
vlastnictví obce Holubice pod domem
v soukromém vlastnictví. Vedení obce
nechalo zpracovat na tyto pozemky znalecký posudek, který stanoví cenu pozemků
a následně bude jednáno o prodeji.
Kupní smlouvu mezi Obcí Holubice
a společností Holubice Hills, s. r. o. na
pozemek parc. č. 2096. Jedná se o pozemek, na kterém je vybudovaná obslužná
komunikace u 18rodinných domů v Curdíku. Plánovací smlouvou se obec zavázala, že převezme komunikaci a inženýrské
sítě do svého majetku. Obec pozemek
odkoupí za 1 000 Kč vč. DPH.
Kupní smlouvu mezi Obcí Holubice
a společností Holubice Hills, s. r. o. na
inženýrské sítě a komunikaci. Předmětem Kupní smlouvy, mezi Obcí Holubice
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jako kupující a společností Holubice
Hills, s. r. o. jako prodávající, je prodej inženýrských sítí a komunikace v Curdíku
v rámci realizace „Obytný soubor 18 RD
k.ú. Holubice.“ Tato smlouva se uzavírá
na základě Plánovací smlouvy, která byla
uzavřena dne 24. 4. 2019. Cena za IS
a komunikaci je 1 000 Kč vč. DPH.
Různé:
Pan starosta podal informace ohledně
výstavby logistického centra. Byl seznámen s plánovaným postupem výstavby,
aktuálně probíhá skrývka ornice, bude
zahájena výstavba tří hal. Dle Smlouvy
o spolupráci do šedesáti dní od nabytí
právní moci prvního stavebního povolení na kterýkoliv objekt, bude obci zaplacena částka 2 mil. Kč, zbytek 3 mil. bude
vyplacen po první kolaudaci prvního objektu. Druhé finanční plnění je navázáno
na poplatek za odnětí z půdního fondu,
což je cca 7 mil. Kč. Další finanční plnění bude za napojení na ČOV, ve výši
cca 6 mil. Kč.
Paní Petra Šujanová se zeptala, jak to vypadá se stavební uzávěrou. Pan starosta
řekl, že po schválení zastupitelstvem,
tedy 19. listopadu 2021, bylo zadání zasláno ke schválení na stavební úřad Slavkov. Do 19. prosince běží lhůta pro dotčené orgány pro podání připomínek.
Paní Petra Šujanová měla připomínku
ohledně přístupu ke kontejnerům v Curdíku. Z důvodu budování elektřiny je
tam bláto, zeptala se, zda by se tam nemohl nasypat štěrk. Pan starosta odpověděl, že to zařídí.
Pan Hora se zeptal, zda už obec převzala
do majetku komunikaci v Kruhu u deseti
rodinných domů. Pan starosta odpověděl, že pokud komunikace nebude v pořádku, obec ji nepřevezme.
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• Paní Petra Šujanová oznámila, že kulturně školská komise připravila pro občany
hru na deset měsíců. Veškeré informace
budou na webových stránkách obce.
• Pan Koutný se zeptal, zda se obec vyjadřuje k projektové dokumentaci komunikací při výstavbě rodinných domů. Pokud je komunikace úzká se zbudovanými
ostrůvky, pak tudy neprojede zemědělská
technika. Pan starosta odpověděl, že
obec vydává pouze stanovisko k situaci a k napojení ke stávající komunikaci.

Z 1. zasedání Zastupitelstva Obce
Holubice, konaného dne 24. února 2022
Zastupitelstvo schvaluje:
• Smlouvu mezi Obcí Holubice a společností EG.D, a.s pro vedení kabelu VN
v pozemcích obce p. č. 585/127 a 585/129
za cenu 1 000 Kč bez DPH.
• Smlouvu mezi Obcí Holubice a společností EG.D, a.s pro vedení kabelu NN
v pozemcích obce p. č. 585/127, 585/129,
585/258, 585/200 a 585/164 za cenu
8 000 Kč bez DPH.
• Darovací smlouvu mezi Obcí Holubice
a panem Pavlem Šmerdou na pozemek
p. č. 566/7 k. ú. Holubice o výměře
53 m2.
• Dohodu o vytvoření společného školského obvodu mezi Obcí Holubice
a Městem Slavkov u Brna. Předmětem
dohody je garance přijetí dětí z Holubic
v 6. až 9. ročníku do školy ve Slavkově na
školní rok 2022/2023. Obec Holubice je
povinná hradit Městu Slavkov za každé
dítě, které bude plnit povinnou školní
docházku v ZŠ ve Slavkově, příspěvek ve
výši 4 500 Kč za žáka a školní rok.
• Zastupitelstvo schvaluje a vydává opatření obecné povahy – územní opatření
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o stavební uzávěře. Jedná se o pozemky
p. č. 585/26, 556/4, 1935, 556/10,556/16,
556/17, 1660 a 1661 v k. ú. Holubice.
Stavební uzávěra nezakazuje stavět na
těchto pozemcích, ale vytváří regulační
omezení tak, aby nedošlo k nekontrolovatelnému zastavění hustou zástavbou.
Stavební uzávěra bude platit do doby
schválení nového územního plánu obce.
Zvláštní ujednání ke Smlouvě pro umístění Z‑BOXU a spolupráci při jeho provozování. Z‑BOX bude umístěn na pozemek p. č. 599/14 o velikosti 1,5 m2
u bytových domů v Kruhu.
Nákup vozidla Citröen Berlingo Electric
za cenu 361 790 Kč vč. DPH. Vůz bude
přepravovat jídlo z kuchyně ZŠ do třídy
mateřské školy v bytovém domě v Kruhu.
Smlouvu o dílo mezi Obcí Holubice
a společností Hanousek, s. r. o. na projektovou dokumentaci polní cesty na pozemku p. č. 1674.
Navýšení hodnoty stravenek pro zaměstnance obce a uvolněné funkcionáře na
hodnotu 140 Kč, bez doplatku.
Směnnou smlouvu na směnu pozemků
p. č. 1407/3 o výměře 338 m2 a p. č. 1407/4
o výměře 1582 m2 ve vlastnictví Obce
Holubice za pozemky parc. č. 1418 o výměře 1397 m2 a p. č. 1406/2 o výměře
577 m2. Pro směnu jsou pozemky stejně
hodnotné, směna proběhne bez vzájemných doplatků.
Příkazní smlouvu č. Z‑M-21-824 mezi
Obcí Holubice a společností RPA Dotace, s. r. o. na zajištění dotací projektu „Navýšení kapacity MŠ v obci Holubice“.
Paušální odměna bude ve výši 40 000 Kč
bez DPH, v případě přidělení dotace
bude odměna navýšena v % podle výše
dotace. Společnost RPA Dotace, s. r. o.
pro obec již zpracovává dokumentaci
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k zajištění dotace na stavbu nové ZŠ.
• Rozpočtové opatření č. 1/2022.
• Pro pořádání přívesnického tábora v roce
2022 pověřenou osobu paní Petru Šujanovou.
Body č. 11 a č. 12 nebyly projednány a byly
odloženy. V bodě č. 11 se jednalo o prodej
části pozemků 1639 a 1562/1, v bodě č. 12
o prodej části pozemků 1558 a 1562/1.
Různé:
• Paní místostarostka Ilona Marinčová se
zúčastnila schůzky na krajském úřadě
ohledně zrušení autobusové linky č. 621
od 1. 3. 2022. Bylo sděleno, že linka je
prodělečná, doplatek na linku je 2,5 mil Kč
ročně a dle průzkumu je málo využívaná.
Dalším argumentem bylo, že kvůli mostu
v Křenovicích je omezen výběr dopravce,
mohou tudy kvůli výšce autobusu jezdit
pouze starší autobusy. Paní Marinčová při
schůzce navrhla, aby tedy do obce zajížděla
linka č. 602. Bylo přislíbeno, že o této možnosti bude uvažováno, a do poloviny března
bude obci sděleno písemné vyjádření.
• Pan starosta informoval o činnosti v areálu průmyslové zóny na Pozorsku. Došlo
ke skrývce zeminy a začaly zemní práce.
V současné době by mělo započít napojení
na splaškovou kanalizaci. Obec obdržela
cca 7 mil Kč za odnětí z půdního fondu.
V rámci podepsaných smluv o spolupráci bude do obecní pokladny poukázáno
5 mil Kč, a dále příspěvek na zintenzivnění ČOV částka ve výši cca 6 mil Kč. Pan
Koutný k tomu řekl, že ztráta kvalitní
půdy je nenahraditelná.
• Pan Pekarovič se zeptal, zda bude obec
nějak řešit zajíždění kamionů do obce.
Již dnes u nádraží parkují kamiony a dělají nepořádek. Dále se zeptal na osvětlení
a přechody na komunikaci. Pan starosta
odpověděl, že osvětlení je, komunikace je
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v majetku ŘSD. Pan Čech k tomu dodal,
řů s obcí. Pan starosta odpověděl, že proti
že má velké obavy ohledně zajíždění kamispolupráci zahrádkářů nic nemá, ale nebyl
informován o tom, že se něco organizuje
onů do obce a jejich parkování. Pan starosve spolupráci obce a zahrádkářů. Paní Petra
ta odpověděl, že dle projektu před areálem
Šujanová k tomu řekla, že není směrnice,
logistického centra bude vybudováno parkterá by udávala, jak má komise pracovat.
koviště. Pan Čech vznesl připomínku, aby
Navrhla vypracování této směrnice.
vedení obce požádalo o pasport dopravního značení ohledně umístění značek na • Pan Marcoň ještě dodal, že zjišťoval možzlepšení bezpečnosti v obci.
nosti, kde by bylo vhodné zbudovat fotbalo• Paní Koutná vznesla dotaz ohledně cykvé hřiště. Zatím je přesvědčený, že pozemek
u ČOV je nejvhodnější. Pan Pavel Šmerda
lostezky u workoutového hřiště. Cyklonavrhl panu Marcoňovi, aby oslovil ohledně
stezka ústí do silnice, tak jestli by nebylo
tréninkům fotbalu obec Tvarožnou, která
možné tam zhotovit nějakou zábranu.
má fotbalové hřiště. Pan Marcoň odpověděl,
Pan starosta odpověděl, že bylo zhotoveno
že oslovil Křenovice, Blažovice a Velešovidle projektové dokumentace a v současné
době probíhá kolaudace, zjistí možnosti.
ce a má domluvené jednání. Dále se zeptal,
• Pan Pavel Šmerda se zeptal pana Přibyla,
ohledně programu rozvoje obce. zda bude
proč je proti zeleni u ČOV. Řekl, že když
obec zpracovávat nový a zda byl minulý
dával souhlas se stavbou ČOV, bylo mu
vyhodnocen. Pan starosta odpověděl, že
přislíbeno, že mezi ČOV a jeho nemov rámci Dobrovolného svazku Ždánický
les a Politaví je možnost hromadně zpravitostí bude zbudován val se zelení. Pan
Přibyl odpověděl, že není proti zeleni a při
covat program rozvoje obce. Po delším
případném vybudování hřiště tam prostor
upomínání došel návrh dotazníkového
na vysázení zeleně zbude.
šetření, kde byly otázky, které neřeší nic
• Paní Marinčová se zeptala pana starosty,
zásadního, takže bude obec tento dotazník
co má proti její práci v kulturně školské
zpracovávat sama.
komisi a co má proti spolupráci zahrádká- redakčně upravila Ilona Marinčová, místostarostka

CO JE V OBCI NOVÉHO
• V odpočinkové zóně v Curdíku byly
rozmístěny další nové lavičky a ostatní
nakoupený mobiliář (koše, informační
tabule, stojany na kola a sedátka pro
děti). Dokončuje se i výsadba květin,
bylin, stromů, ovocných a okrasných
keřů. Paní Jana Zetíková děkuje občanům za darované rostlinky a semínka.
• Pod Nádražím, podél nové komunikace do Velešovic, je upravováno další
odpočinkové místo. Následně zde bude
vysazena zeleň a vysetý trávník.
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V katastru naší obce bude převezeno
a uloženo velké množství zeminy
Součástí zemních prací při budování logistického centra na Pozorsku je odstranění
svrchní vrstvy úrodné půdy, která bude rozmístěna a uložena v katastru obce Holubice.
Z těchto důvodů budou Holubice po dobu
dvou měsíců výrazně zatíženy zvýšeným
provozem – dopravou nákladními auty.
Celkem bude ve třech holubických
lokalitách uloženo a rozprostřeno přes
5

40 000 tun vysoce kvalitní zeminy. Jako
úložiště byla vybrána plocha na poli za
areálem myslivecké střelnice, dalším
místem je pole pod ulicí Podnádraží
směrem na Velešovice a posledním je
pole nad firmou Sand – Team. Nákladní
auta budou jezdit v době od 7 do 17 hodin
v desetidenních intervalech, poté následuje čtyřdenní přestávka.
Tato místa pro uložení byla dohodnuta
bývalým vedením obce s investorem již
před několika lety při projektování logistického centra.
Za způsobené komplikace se občanům Holubic velmi omlouváme, stavba
je povolena příslušnými úřady a Obec
Holubice nemá pravomoc zakázat užívání komunikací.
Ilona Marinčová, místostarostka

Nebezpečný adrenalin na kolejích
a železničním přejezdu vlečky
Nečekat, až přejede vlak, ale raději
rychle přeběhnout koleje těsně před jedoucí lokomotivou je zakázané, ale pro
leckoho lákavé.
Podle slov strojvedoucích je na nechráněném přejezdu železniční vlečky pod
bytovými domy nebezpečné přebíhání
kolejí před jedoucí soupravou téměř na
denním pořádku. A co je pro nás překvapující a znepokojivé je fakt, že se tato život ohrožující aktivita netýká jen dětí, ale
i mnoha dospělých a také řidičů motorových vozidel.
Zaměstnanci železniční vlečky firmy
Českomoravský cement Mokrá tyhle situace pravidelně zažívají a pravidelně volají na obecní úřad. Nedávno si například
dvě děti se sluchátky zkracovaly cestu po
kolejích a vůbec neslyšely hlasité varovné
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houkání lokomotivy. Naštěstí si jich strojvůdce všiml včas a zastavil pár metrů od
nich, teprve pak děti s velkým leknutím
vlak zaregistrovaly…
Nákladní vlaky jedou několikrát denně
pod bytovými domy rychlostí 30 kilometrů za hodinu. Naložená souprava váží více
než 2200 tun a opravdu ji nelze zastavit na
místě, za velkého úsilí dokáže strojvůdce
zastavit na 150 až 250 metrech.
Prosíme vás, chodci i řidiči, buďte
ohleduplní a vždy počkejte, až vlak kolem
vás projede. Pořekadlo „Spěchej pomalu“
zde platí o to víc a nikdo z nás jistě nestojí
o řešení dopravní nehody nebo vážného
zranění.
Ilona Marinčová, místostarostka

Integrovaný dopravní systém
jihomoravského kraje
ZMĚNA SPOJENÍ PRO
HOSŤERÁDKY – REŠOV, ŠARATICE,
ZBÝŠOV, KŘENOVICE A HOLUBICE
Změny ve spojení na Vyškov
Z důvodu velmi nízkého vytížení autobusové linky č. 621, která spojovala
Hostěrádky‑Rešov, Šaratice, Zbýšov, Křenovice a Holubice s Rousínovem a Vyškovem, a aktuálního nedostatku řidičů
v autobusové dopravě, dojde od 1. 4. 2022
k zastavení provozu linky č. 621.
Aby zůstala zachována možnost spojení s Vyškovem pro občany Šaratic,
Zbýšova a Křenovic, budou od 1. dubna 2022 upraveny jízdní řády linek 620,
630 a 631. V ranní době bude spojení uvedených obcí s Rousínovem a Vyškovem
zajištěno přes Slavkov. Odpoledne bude
na lince 630 zaveden nový spoj Slavkov
HOLU B I CKÝ ZP R AVODAJ 1/ 2022

u Brna – Hostěrádky‑Rešov v čase 15:56,
který bude stejně jako stávající spoje ve
13:56 a 14:56 (dosud 15:06) navazovat na
autobusy linky 631 od Vyškova a Rousínova. V souvislosti s tím budou mírně
upraveny odjezdy vybraných spojů na
linkách 620 a 631.
Spojení Holubic s Rousínovem a Vyškovem, zejména pro školáky, bude zajištěno vybranými spoji linky 602, které
obslouží zastávku Holubice, nadjezd. Na
ně v Rousínově navážou autobusy linek
107 a 631 do a z Vyškova. Zajištěn tak

bude příjezd na 7:00 do Rousínova a odjezdy v 13:35 a 15:35 z Rousínova směr
Holubice.
Konkrétní jízdní řády platné od 1. 4. 2022
budou zveřejněny na našich webových
stránkách www.idsjmk.cz koncem měsíce
března.
Zpracoval: KORDIS JMK, a. s.
Kontakt:
Ing. Jiří Horský, ředitel společnosti,
tel. +420 543 426 651
Ing. Květoslav Havlík,
tel. +420 605 292 364, khavlik@kordis‑jmk.cz

Výsledky letošní Tříkrálové sbírky
K začátku nového roku patří tříkráloví koledníci, kteří přicházejí popřát pokoj
a radost a na znamení toho píší svěcenou křídou nad vchody domů první písmena
latinského požehnání Christus mansionem benedicat, tedy Kristus požehnej tomuto
domu. Všechny lidi dobré vůle koledníci zvou k účasti na pomoci lidem, kteří si sami
pomoci nemohou nebo neumějí.
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Po požehnání Otcem Václavem v našem kostele sv Václava se již podvaadvacáté vydali koledníci v Holubicích v sobotu 8. ledna na koledu. Organizátoři sbírky děkují
všem dárcům, kteří finančně přispěli do sbírkových pokladniček. Ve sbírce bylo celkem vybráno 69 147 Kč a 1,5 €. Tato částka byla předána oblastní Charitě v Rajhradě
prostřednictvím Charity České republiky.
Účastníci Tříkrálové sbírky:
Kruh: vedoucí skupiny paní Marie Floriánová.
Koledníci: Vojtěch Hora, Adriana, Rozálie a Dominik Audy.
Bytové domy: vedoucí skupiny paní Veronika Novotná.
Koledníci: Kristýna Košíčková, Klára, Markéta a Matouš Novotní.
Střed obce + dva bytové domy: vedoucí skupiny paní Miloslava Malíková.
Koledníci: Marie Malíková, Anna Hochmanová a Vojtěch a Barbora Křížovi.
Střed obce (Nová ulice, Sportovní ulice): vedoucí skupiny slečna Marie Adámková.
Koledníci: Barbora Hradečná, Mariana a Denisa Sabolovy.
Pod Nádražím: vedoucí skupiny paní Kamila Burdová.
Koledníci: Hana Burdová, Ján Pekarovič, Jakub a Filip Brtníkovi.
Curdík a penziony Anvete: vedoucí skupiny paní Marta Šmerdová.
Koledníci: Vojtěch, Vít a Matyáš Šmerdovi.
Curdík: vedoucí skupiny paní Lenka Vičarová.
Koledníci: Jakub Hradečný, Lenka a Miroslav Vičarovi
Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli na dobrou věc!
Vybralo se o 23 672 Kč více než předloni! V loňském roce proběhla sbírka on‑line.
Tříkrálová sbírka zároveň umožnila všem lidem, aby zakusili radost a uspokojení
z toho, že podpořili charitní dílo.
Bohuslav Adámek nejst., koordinátor sbírky

EKOLOGICKÉ OKÉNKO
Mít psa není jen radost, ale i povinnost
Pravidelně se setkáváme se stížnostmi
občanů na znečištěné chodníky a trávníky
výkaly od psů. Kam jen oko pohlédne, jsou
všude. Žijeme ve 21. století a venku na ulicích, trávnících, mnohdy i na místech, kde
byste to nečekali, potkáváme jednu hromádku psích exkrementů za druhou. Některým
majitelům psů je srdečně jedno, kde jejich
mazlíček vykoná potřebu. Zatímco většina
pejskařů po svých čtyřnohých svěřencích
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uklízí, někteří méně zodpovědní exkrement
nechají ležet. Stačí jeden člověk v okolí, který po pejskovi neuklidí, a za týden je na ulici
čtrnáct i více hromádek. Souhlasíme s názorem občanů, že všudypřítomné hromádky
jsou neestetické a nehygienické. Nepřála
bych vám vidět, jak vypadá znečištěný pracovní oděv obecního zaměstnance při údržbě zeleně v takové lokalitě…
Pokud si člověk pořídí psa, je za něj
plně odpovědný, a když pes znečistí veřejné prostranství, je povinností každého
HOLU B I CKÝ ZP R AVODAJ 1/ 2022

mít s sebou při venčení takové vybavení,
aby mohl úklid provést (např. igelitový
pytlík). Přesto se najdou majitelé psů, kteří jsou natolik neukáznění, nezodpovědní
a bezohlední, že ignorují základní pravidla slušného chování a psí exkrementy po

svých mazlíčcích nesbírají. Velmi děkujeme těm, kteří tak činí, byli bychom rádi,
kdybychom takto mohli poděkovat
VŠEM!
Ilona Marinčová, místostarostka

PRÁVNICKÉ OKÉNKO
Vážení spoluobčané,
vítám Vás u dalšího dílu právnického
okénka. Jak jsem avizoval v minulém zpravodaji, zůstaneme dnes ještě u sousedských sporů a zaměříme se na přesahující
větve, kořeny a stín ze sousedova stromu.
Sousedské spory – druhá část
V minulém díle jsem se věnoval obecnému úvodu do sousedských sporů a dále
pak problematice obtěžování nepřiměřeným hlukem. V dnešní druhé části tématiky sousedských sporů se budu věnovat
dalšímu velmi častému původci sporů
mezi sousedy, a to stromům.
Jak jsem již uváděl v minulém díle
právní úprava sousedského práva je
v současné době zakotvena především
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
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obtěžování souseda, ledaže se to opírá
o zvláštní právní důvod.“
Co tedy dělat, pokud na Váš pozemek
přesahují větve, kořeny nebo Vám na něj
sousedův strom vrhá stín a se svým sousedem se nedokážete dohodnout na řešení?
V takových případech je poslední a zároveň
jedinou variantou, jak se bránit, soudní
spor, neboť úřady nedisponují pravomocí
nařídit ořez větví nebo pokácení stromu.
Podle občanského zákoníku jste sice
i sami oprávněni šetrným způsobem a ve
vhodné roční době odstranit větve stromu
přesahující na Váš pozemek, ale pouze za
předem definovaných podmínek. Pokud
bude následně zjištěno, že nebyly dodrženy podmínky a sousedovi vznikla škoda,
budete nuceni ji nahradit.
Podmínky, za kterých jste oprávněni
sami větve odstranit jsou:
1. neučinil to soused v přiměřené době
poté, co jste ho o to požádali
2. šetrným způsobem a ve vhodné roční
době
3. působí‑li Vám škodu nebo jiné obtíže
převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu
Sami určitě vnímáte, že poslední podmínka (působí‑li škodu nebo jiné obtíže
převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu) je formulována neurčitě a je
velice subjektivní. I pokud by byly ostatní
podmínky dodrženy a odstranění by provedla odborná firma šetrným způsobem,
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pak vždy budete odpovídat za případnou
škodu, kterou byste mohli sousedovi
způsobit.
S ohledem na výše uvedené považuji
jako nejvhodnější a nejbezpečnější řešení
nechat o případném odstranění větví či
kořenů rozhodnout soud. V uvedeném
soudním řízení se posuzuje, na kolik větve
stromu působí škodu nebo jiné obtíže
převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu.
Ve své praxi jsem řešil případ, kdy na
pozemek mých klientů přesahovaly větve
borovic ze sousedova pozemku. Borovice
přesahující nad pozemek zastiňovaly
podstatnou část zahrady a jehličí opadávající na pozemek a pryskyřice kapající
z poraněných větví jim způsobovala škody na majetku. Tím byli klienti podstatně
a v míře nepřiměřené místním poměrům
omezeni v obvyklém užívání svých nemovitostí.
Přestože se klienti se sousedem několikrát pokoušeli domluvit, aby větve odstranil, soused jejich odstranění odmítal,
a proto vyhledali právní pomoc. Po vypracování znaleckého posudku z oboru
dendrologie vyšlo najevo, že zdravotní
stav stromů je velice špatný a ořez větví
jim neuškodí, ale naopak zabrání šíření
škůdců do okolí. Uvedený případ nakonec až k soudu nedošel, neboť zpočátku

neochotný soused po obdržení předžalobní výzvy splnil svou povinnost dobrovolně
a větve svých borovic ořezal tak, aby nepřesahovaly nad pozemek mých klientů.
Až k soudu dospěl v nedávné době jiný
případ, kdy na okrasnou zahradu padaly
pravidelně květy a listí ze sousední aleje
javorů. Případ byl o to kurióznější, že
vlastníkem stromů bylo město. Žalobci
v této kauze tvrdili, že městské stromy přesahují až šest metrů nad jejich pozemek
a opadávající květy a listí narušuje jejich
vlastnická práva a nepřiměřeně je obtěžuje. Soud v této kauze rozhodl tak, že uložil
městu povinnost spadané listí a květy ze
zahrady žalobců pravidelně uklízet.
Závěrem ještě poskytnu odpověď na
častou otázku – čí je ovoce spadlé ze sousedova stromu na můj pozemek? Podle
zákona jsou veškeré plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek vlastníka
sousedního pozemku. Takže, pokud k Vám
spadly sousedova zralá jablka, hrušky
nebo ořechy, pak je můžete posbírat
a zpracovat, ale pozor, pokud jsou plody
ještě na stromě, jsou stále ve vlastnictví
souseda a Vy je trhat nemůžete. V takovém
případě by Vám hrozil až trestněprávní postih.
V případě jakýchkoli dotazů, námětů
či připomínek mě neváhejte kontaktovat.
Mgr. Luděk Nývlt, advokát

JARNÍ ROZHOVOR
Kněze nebo faráře většinou vyhledáte ve chvílích
nouze, pochybností
a smutku, když potřebujete oporu, ale
i ke sdílení radosti.
Někdy lidé očeká10

vají, že kněz bude takový kouzelník, který
řekne zázračné formulky a lidem bude pomoženo. Tak to ale nefunguje.
Na schodech holubické fary mě přivítal
sympatický, usměvavý Páter Václav Novák
a pozval mě dál. V našem kostele sv. Václava slouží od loňského 1. srpna a je prvním
obyvatelem fary, která byla dlouhá léta
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prázdná a která v roce 2014 prošla zdařilou
rekonstrukcí. Pochází z Dolních Bojanovic,
kde se narodil v křesťanské zemědělské rodině, má pět sourozenců.
Otec Václav miluje toulky přírodou na
kole a jako podobné dobrodružství vnímá
i víru v Boha, tu člověk podle něj nemusí
hledat jen v kostele. Vyučil se klempířem,
po absolvování večerní školy pracoval
v ústavu pro tělesně a mentálně postižené
na Velehradě. Po sametové revoluci vystudoval Bohosloveckou fakultu v Olomouci.
V roce 1996 nastoupil nejprve jako jáhen
v Otnicích, po vysvěcení na kněze sloužil
ve Křtinách a ve Sloupu, první farářské
místo dostal v Podivíně, poté působil třináct let v Budišově u Třebíče a v Kněžicích
u Třebíče. Do Holubic přišel po letech služby věřícím strávit zasloužený odpočinek.
Vím, že jste na předchozích působištích kázal dlouhá léta a byl jste oblíbeným
farářem. Proč jste se stal knězem?
V. N.: Když jsem se staral o postižené
lidi, tak jsem v první řadě sloužil jejich tělesné schránce. Zde jsem si uvědomil, že
člověk potřebuje také službu duchovní,
službu duši. A tu může poskytnout jen
člověk, který má sám zkušenost s vírou
v Boha. Každý usiluje o to být šťastný, život
křesťana má být službou.

Kněžství berete jako poslání. Bylo
pro vás jasnou životní vizí a směrem?
V. N.: Ano, kněžství beru jako poslání, od
dětství jsem o tom snil. Ale cesta ke kněžství
pro mě byla trochu trnitá a dramatická.
V mé touze mě velmi podporovalo mé okolí,
rodina a přátelé. V minulém století vzešlo
z Dolních Bojanovic dvanáct kněží, v posledních dvaceti letech další dva. Člověk je
tím, čím se stal v dějinách svého života.
Jak vnímáte, že přístup Čechů k církvi je spíše vlažný?
V. N.: Když člověk žije v blahobytu a nadbytku, tak jeho touha po něčem nadpřirozeném, po Bohu, je malá, protože má dojem, že
je schopný si vše zaopatřit vlastními silami.
Věřící člověk má totiž neodolatelnou potřebu komunikace s uctívanou bytostí.
Pomáhá víra člověku v tom, aby přijal
zodpovědnost za svůj život a nebál se dělat
důležité kroky?
V. N.: Víra pomáhá z víry samotné. Cokoliv chcete dělat, musíte tomu věřit a být
o dobrotě toho úmyslu skálopevně přesvědčeni. Pro toho, kdo věří, není nic nemožné.
Kdyby měl křesťan žít ve strachu, tak by
jeho víra neměla pro jeho život žádný užitek, ani smysl.
Děkuji Vám za rozhovor,
Ilona Marinčová, kronikářka

STŘÍPKY Z HISTORIE HOLUBIC
Co bylo v minulosti zaznamenáno
v obecní a školní kronice Holubic,
rok 1921
Dne 16. února provedl řídící učitel Karel
Šanca sčítání lidu v Holubicích: stálo zde 89
obydlených domů s 581 obyvateli, neobydlený jeden. V Kruhu v 53 domech žilo 282
osob, jeden dům byl pobořený. Celkem 863
obyvatel, z nichž 862 byli národnosti české,
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jeden slovenské. Římskokatolického vyznání bylo 855 občanů, šest bez vyznání, jeden
byl členem Českobratrské církve a jeden
evangelické.
1. dubna byl prodán v dražbě obecní hostinec, které se zúčastnili čtyři dražitelé. Nakonec byl hostinec prodán nejvyšší nabídce
dosavadního nájemce Josefa Řičánka, za
cenu 140 000 Kč. Obec povolila 10. září na
obecním pozemku před hospodou zřízení
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prodejny tabáku válečnému invalidovi za
poplatek 12 Kč ročně a zároveň mu vyplácela roční podporu 12 Kč.
V neděli 18. září jel po silnici kolem Holubic z Brna do Olomouce automobilem
pan prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Na
silnici obec postavila slavnostní bránu s nápisem: „Vítej nám!“ Sešlo se zde velké
množství lidu, asi čtyři tisíce, z Holubic
i okolních obcí. Skoro všechny děti měly
praporky, kterými prezidentovi mávaly, když
tudy pomalu projížděl. Děvčata házela před

automobil kvítí a lid provolával slávu. Pan
prezident zastavil, pozdravil, a zvláště na děti
se pěkně usmíval. Poté zastavil na krátkou
dobu ve Velkém Rousínově.
Zima byla velmi tuhá, bylo až -20 °C, lidem pomrzly ve sklepech brambory a řepa,
často foukaly také ledové větry. V tyto dny
bylo přerušeno vyučování ve druhé třídě,
která byla okny obrácená k severu, „protože se
v ní nedalo zimou vydržeti.“
Ilona Marinčová, kronikářka

KULTURA
Vítání občánků
Pevně doufám, že už naposledy jsem
v únoru navštívila rodiny v místě jejich
bydliště, abych popřála rodičům k narození miminek a předala jim pamětní list,
knihu, dárek a maminkám květinu. Další
vítání v červnu už proběhne slavnostně
na obecním úřadu, s pěkným kulturním
programem dětí ze školky a se závěrečným
focením u kolébky.
Zbývá jen popřát, ať právě novým občánkům Holubic – Samuelu Pojetovi, Jakubu
Danovi Šestákovi, Matoušovi Zajíčkovi, Karolíně Jakšové, Miroslavu Řezníkovi, Marii
Bulové a Amálii Snítilé život připraví jen
samé pěkné chvíle a hravě překonávají jeho
nástrahy.
Dodatečné velké poděkování patří
paní Kristýně Krejčí, majitelce obchůdku
květiny a dekorace „Od nás pro Vás,“ která na prosincovém Vítání občánků věnovala maminkám krásné kytice a také paní
Janě Zetíkové, která věnovala květiny
maminkám v únoru.
Pokud se rodiče s miminkem chtějí účastnit vítání občánků, musí se přihlásit sami.
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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
Masopust 2022

Po dlouhé době se v sobotu 26. února 2022
v naší obci uskutečnil masopustní průvod.
Zahájení proběhlo předáním práva před
obecním úřadem, kde se sešlo hodně různých masek i diváků.
Celou obchůzkou obcí průvod doprovázela kapela Vonička V‑Band.
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Vyvrcholením dne bylo pochovávání
basy za velkého zájmu obyvatel Holubic
před hostincem U Kapličky. Masky seřazené ve smutečním průvodu, s rozsvícenými
svíčkami a hlasitým nářkem, doprovodily
basu na její poslední cestě, farářka pronesla

smuteční proslov a tím se přítomní důstojně rozloučili s masopustní basou.
Poděkování patří všem maskám, a také
všem, kteří podpořili masopustní veselí. Doufáme, že v následujícím roce budou mezi námi
i nové tváře.
Dalibor a Barbora Koukalovi

Dvě hodiny smíchu se Zdeňkem Troškou
Má zřejmě největší spotřebu princezen
v Čechách a na Moravě. Ne, řeč není o nějakém krvežíznivém drakovi, ale o oblíbeném režisérovi Zdeňku Troškovi.

V našem kulturním středisku vystoupil
ve středu 16. března. Na „smeče,“ sestavené
z vtipných historek z jeho života, mu nahrával jeho manažer a moderátor Marek Kališ.
Salvy smíchu se nesly do daleka, poslechnout si a pobavit se přišlo 124 spokojených diváků.
Populární režisér a král českých pohádek nám vyprávěl o tom, jak vznikaly
jeho filmy a pohádky. Dozvěděli jsme se,
jak se dostal k filmu, zajímavosti z jeho
dětství a studentského života, jak sháněl
a přesvědčoval neherce, aby hráli v jeho
filmech a mnoho dalšího. Tyto svérázné
postavičky z Hoštic u Volyně na Strakonicku jsme mohli vidět v trilogii Slunce,
seno… V Čechách snad není diváka, který
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by neznal oblíbené hlášky z těchto grotesek. Podle něj jsou tyto filmy takové živé
obecní i rodinné album.
„Kelišová i Konopnice byly sestřenice
a moje tety přes koleno, všichni neherci
byli domácí. Hrál tam i můj tatínek a maminka,“ uvedl pan Troška. „V Holubicích
bylo bezvadné a milé publikum, i pro mě
to bylo velmi příjemné setkání. Děkuji za
pozvání.“
I pro nás, pro diváky, bylo vystoupení
úžasné, po dlouhé době, která nebyla jednoduchá díky covidu a nyní s válkou na
Ukrajině, jsme se mohli ze srdce zasmát,
pobavit se skvělým humorem a přijít na
jiné myšlenky.

Na závěr jsme panu režisérovi věnovali perníkové věnování z Holubic a obří
„krávy“ z perníku, inspirované jeho nejslavnější trilogií, které upeklo cukrářství
Mopeka Kojátky.
Za kulturně – školskou komisi
Ilona Marinčová a Petra Šujanová
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Cukrárna s workshopem
Nazdob si svůj dortík
Třetí březnovou sobotu jsme prožili
moc pěkné slaďoučké odpoledne v nádherně vyzdobeném sále hostince U Kapličky.
Pozvali jsme vás na dobroty, které upekly
cukrářky z firmy Mopeka z Kojátek
u Bučovic. Jejich výrobky dokázaly uspokojit nejen chutě na sladké, ale i potěšit oči
z krásně nazdobených zákusků a cukrovinek, které si lidé vychutnali u stolků, při
dobré kávě.
Obdivovat a koupit jsme si mohli vystavené velikonoční perníky a také nahléd-
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nout těmto šikovným ženám „pod pokličku,“ zájemcům z řad dětí i dospělých
pomohly potáhnout marcipánem a dozdobit malé dortíky. A to nebylo všechno,
u dalších stolů byly připraveny výtvarné
dílničky, kde si děti vyrobily kuřátka
z vlny, papírové zajíčky a deštníčky, na jiném místě se drátkovaly zápichy do květináčů a vyšívalo se několika technikami.
Na malé výstavce si přítomní prohlédli
krásné moravské výšivky i nápadité výrobky z drátů.
Na závěr jsme mohli sledovat ukázku
výroby marcipánových květin, jimiž paní
Drahomíra Šujanová z firmy Mopeka
ozdobila nádherný velký jarní dort.
Velmi děkujeme všem dospělým i mládeži, kteří nám pomohli tuto náročnou akci
připravit a uskutečnit.
Za kulturně – školskou komisi
Ilona Marinčová a Petra Šujanová
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HOLUBICE - VELEŠOVICE
Povídání hajného Holuba
Po dlouhé zimě tu máme zase jaro, rodí
se mláďata a příroda se probouzí. My si
tentokrát povíme něco o vybraných plemenech loveckých psů, zejména těch, které
máme v našem sdružení a k čemu se v myslivosti používají.
Německý krátkosrstý ohař
Toto plemeno se u myslivců těší velké
oblibě pro svoji všestrannost, výbornou
povahu a inteligenci.
Je výborný na stopě, při
lovu vysoké, skvěle vystavuje (upozorňuje na
zvěř) a výborně pracuje
jak na souši, tak ve
vodě. Je to aktivní pes,
který potřebuje hodně pohybu. Díky své
inteligenci se velmi rychle a snadno učí.
Doma nejraději tráví čas se svojí lidskou
smečkou, kde obvykle preferuje jednoho
člena a špatně snáší delší odloučení. Dobře
také vychází s dětmi. Průměrně se dožívají
věku 12 až 14 let. Co do barvy, vyskytují se
variace hnědé a černé v kombinaci s bílou
nebo bez ní. V naší honitbě jej využíváme
zejména k dohledání drobné zvěře.
Pro ohaře v Česku probíhají každoročně
tři prestižní soutěže, a to memoriál Františka Vojtěcha, memoriál Karla Podhajského a memoriál Richarda Knolla, kde první
dva pánové jsou úzce spjati s mysliveckou
kynologií.
Jezevčík hladkosrstý standard
Jezevčík je velmi osobitý, dominantní,
inteligentní, houževnatý a temperamentní
pes, který dokáže být přítulným a oddaným
společníkem. Má ale i sklony k nezávislosti
H O LU B I CKÝ Z P R AV O DAJ 1 /2 0 2 2 

a tvrdohlavosti.
Výcvik je tedy
mnohdy náročnější. Výborně
zastane roli hlídače,
poctivě
hlásí každého
blížícího se návštěvníka. Většinou mívá
dobrý vztah k dětem. V honitbě se využívá
zejména k norování a dohledání spárkaté
zvěře. Průměrně se dožívá věku 14 až 16 let.
Border teriér
Border teriér
je ceněn pro
svou nebojácnou
povahu
a odvahu, je neustále nabitý
energií a v jeho
obličeji se zračí
typická teriéří dychtivost. Je to věrný, veselý a přizpůsobivý společník, který je
i přes malý vzrůst pohybově nadmíru zdatný. Se škodnou, jako je liška, bojuje s nesmlouvavou urputností. Nicméně je to velmi všestranný pes. Pokud má jeho majitel
zájem, je schopen zvládnout všechny druhy zkoušek. Je také velmi vhodný ke canis
terapii.
Nezapomeňte také, že zvěř již vyvádí
mladé, aktuálně zajíci. Proto prosíme
všechny pejskaře, aby své mazlíčky měli
na vodítku, aby neštvali zvěř. Na osamocená mláďata nikdy nesahejte holou rukou, jejich matka je vždy někde opodál.
Odsoudili byste je k jisté smrti, matka už
by se k nim nevrátila. Děkujeme.
Za MS Holubice – Velešovice
Pavel a Pavla Křížovi
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Srdečně blahopřejeme všem občanům, kteří oslavili své životní jubileum:
Březen paní Josefa Čermáková
Leden
paní Iva Bezoušková
pan Vojtěch Adámek
Rozloučili jsme se:
paní Libuše Psotová
paní Miroslava Sušilová
paní Mária Chudíková
pan Jiří Havránek
pan Miroslav Crha
paní Josefka Hanáková
pan Václav Ondráček
pan Petr Řezník
Únor
pan Jiří Krotký
paní Jana Krčková
paní Jiřina Hájková
pan Karel Štěpánek
pan Antonín Florián
Vážení spoluobčané, abychom předešli případným konfliktům a nedostali se
do rozporu se zákonem (č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů), vyzýváme ty
občany, kteří se zveřejněním svých údajů
v této rubrice nesouhlasí, aby svoji ná-

mitku sdělili písemně nebo telefonicky
na obecní úřad.
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
Zima se s námi pomalu loučí, začíná
jaro a školní rok se přehoupl do druhé poloviny. Podíváme se tedy, co jsme od ledna
do března v naší mateřské škole zažili.

V lednu k nám do školky zavítalo divadlo Koráb s pohádkou O Budulínkovi. Dětem se představení moc líbilo a pohádku si
užily od začátku až do konce. Ve třídě předškoláků proběhl technický workshop Hřebíčky a kladívko, který dětem představil

Třída Pejsci
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práci s různými materiály a seznámil je
s pracovním nářadím. Veselé a naučné
představení o zdravém jídle předvedlo divadlo Tetiny, které k nám do mateřské
školy zavítalo již poněkolikáté.
Začátkem února proběhla poslední
lekce plavání pro předškoláky. Děti se těšily na každou hodinu a na závěr dostaly
mokré vysvědčení. V rámci spolupráce
s MAP Slavkov jsme měli možnost využít
další workshop, tentokrát s knihou Aleny
Schejbalové a roboty Ozoboty. Děti si
procvičily abecedu a seznámily se s miniaturními roboty.
Konec února patřil maskám a masopustu. V každé třídě proběhl karneval a děti si

Ze školy
Od minulého vydání Holubického
zpravodaje uplynulo spoustu času a u nás
ve škole se událo hodně nových věcí a děti
se mnohému naučily.
Velké pokroky dělají naši prvňáčci,
zvládají čtení všech písmen, píší vzorně do
písanky a statečně bojují s matematikou.
Na školní režim si už zvykli a pilně pracují. Tady si dovolím poděkovat jejich paní
učitelce Kláře Matouškové za činorodou
práci, za trpělivost a pěkný přístup ke
svým žáčkům. Nesmím zapomínat ani na
další ročníky. Především naši páťáci se připravují na přechod na druhý stupeň do
Slavkova, kde je čeká cizí prostředí, více samostatnosti, a hlavně mnohem více práce.
Snažíme se dětem výuku zpestřovat doplňkovými činnostmi a novými aktivitami. Žáci 4. a 5. ročníku mají každý měsíc
výuku angličtiny s rodilým mluvčím. Radost měly děti z lekcí bruslení nebo z programu zaměřeného na dopravní provoz na
mobilním dopravním hřišti.
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užily zábavné dopoledne plné her v krásných maskách a kostýmech. Velice povedené bylo představení Leoše Drahotského –
Z pohádky do pohádky. Nejen že dětem
předvedl více než desítku hudebních nástrojů, ale také zazpíval spoustu pohádkových písní a děti měly možnost zapojit se
do jeho vystoupení.
Po jarních prázdninách k nám přijede
divadlo Kejkle a také Knihadylko s pohádkou O pavoukovi Čendovi.
Naše předškoláky čeká v dubnu zápis
do první třídy. Přejeme jim, ať nadále pokračují cestou za vzděláním s úsměvem
a nadšením, tak jako v mateřské škole.
Petra Šťastná, učitelka MŠ.
Od začátku školního roku se zapojujeme do činností MAP Slavkovsko, se kterým úzce spolupracujeme na celé řadě aktivit. Děti se např. zúčastnily projektu
Král/Královna čtenářů. Máme v Holubicích silnou základnu čtenářů, na této soutěži se podílelo v porovnání s ostatními
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školami vysoké procento čtenářů právě
z naší školy. Nyní pokračujeme projektem
Čtení pomáhá. Naši druháci a třeťáci si stále
dopisují s dětmi z hodějické školy. Jakmile
se vyčasí a sluníčko bude víc hřát, vyrazíme
do Hodějic na návštěvu.
Využíváme podpory vzdělávání žáků
ohrožených školním neúspěchem a každý
týden jim poskytujeme pomoc ve formě
odpoledního individuálního nebo skupinkového doučování. Jiné děti připravujeme
na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. Našim dětem se aktivně věnuje paní
logopedka Pavla Křížová, díky které některé děti dělají velké pokroky. Snažíme se
dětem zpestřit odpoledne volnočasovými
aktivitami jako je keramický kroužek,
kroužek flétny, minikurz Hejného matematiky, ve školní družině probíhají tematické
týdny, např. týden pokusů nebo sportu.
Velice jsme také ocenili výměnu dřevěné
podlahy ve čtvrté třídě, která proběhla
o jarních prázdninách a vyžadovala spoustu
práce s vyklízením celé učebny. Teď je tam
podlaha nová a celá třída září novotou.

Největší úkol je však ještě před námi.
Čekají nás dva zápisy. 4. dubna se koná zápis do první třídy a 3. května do mateřské
školy. Veškeré informace najdete na webu
naší školy.
Na závěr bych se ještě ráda zmínila o situaci, která hýbe světem, a i naše děti se
o ni velice zajímají a ptají, co všechno válka
obnáší a jak je nebezpečná. S dětmi pracujeme velice opatrně, ubezpečujeme je, že
u nás jsou v bezpečí a nemusejí se ve škole
ničeho obávat. Zároveň je ale musíme připravit na situaci, že i k nám do školy mohou
přijít noví spolužáci, stanou se jejich kamarády a budou vyžadovat jejich pomoc
a velkou míru tolerance a respektu. Pro
naše děti to může být příležitost seznámit
se s jinou kulturou, ale především si budou
moci vyzkoušet, jak mohou ony samy pomoci druhým.
Za všechny zaměstnance naší školy
vám všem přeji krásné jaro a dětem
u školního zápisu hodně štěstí.		
Mgr. Jana Ševčíková, ředitelka školy

LOGOPEDICKÉ OKÉNKO
Artikulační cvičení
Pro vývoj jakékoli hlásky je důležité, aby
dítě umělo dobře ovládat rty a jazyk. Pokud
je pohyblivost nějak omezena nebo je zde
svalová dysbalance, s vyvozením hlásky
může být problém. Níže jsou náměty na
jednoduchá cvičení, která můžete provádět
s dětmi doma. Nejlépe formou hry.
Rty:
• Špulení rtů – jako kapřík nebo jako když
chceme poslat pusu, velký široký úsměv,
můžeme doprovodit střídavým vyslovováním hlásek U – I nebo O – E.
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• Nafukování tváří – obě najednou nebo
každou zvlášť.
• Pískání.
• Prskání – třepeme rty, jako když odfrkuje
kůň.
• Hýbeme s koutky – střídavě na levou
a pravou stranu.
• Šuplík – vyšpulíme spodní ret, jako když
jsme naštvaní.
• Babička – schováme rty.
• Posilování – rty chytíme špátli a držíme,
rodič se ji jemným tahem snaží vytáhnout.
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Jazyk:
• Jazyk vypláznout – dolů k bradě, nahoru
k nosu.
• Kočička – olíznout horní ret, spodní ret,
dokola.
• Bouličky – jazykem vytlačit tvář vpravo,
vlevo.
• Opička – jazyk mezi ret a dásně nahoře
a dole.
• Koníci – klapat jazykem, těžší varianta –
chvíli podržet jazyk na patře a teprve klepnout.
• Čistíme zoubky – horní i dolní, až ke stoličkám. 3 varianty – kousací plochy, vnitřní stranu, vnější stranu.

• Houpačka – špičku jazyka střídavě umísťovat nahoru a dolů za zuby.
• Čertík – rychlé vytahování a zatahování
jazyka (nesmí jít do stran).
• Kornoutek – z jazýčka vytvoříme kornoutek.
• Hladíme patro – jazýčkem jezdíme po
horním patře dopředu a dozadu. 2 varianty – špičkou, plochou.
Měkké patro:
• Kloktání
• Šeptat.
• Pití brčkem.
• Foukat brčkem do vody.
Vaše logotetka Pavla Křížová

ZE SPORTU
Tělovýchovná jednota Holubice – oddíl volejbalu

Přátelský zápas volejbalistů s florbalisty
A družstvo (2. liga) - výsledky:
22. 01. 2022
05. 02. 2022
19. 02. 2022
26. 02. 2022
12. 03. 2022
19. 03. 2022

Šlapanice - Holubice
Holubice - Palkovice
Morávka - Holubice
Holubice - Val. Meziříčí
Holubice - Nový Jičín
Kojetín - Holubice
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0:3; 0:3
3:2; 3:2
0:3; 3:1
3:1; 3:0
3:1; 3:0
3:1; 0:3
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B družstvo (okresní přebor) - program zápasů:
24. 4. 2022 10:00 Holubice - Hrušky
8. 5. 2022 10:00
Marefy - Holubice
15. 5. 2022 10:00 Holubice - Drnovice
22. 5. 2022 10:00 Vítovice - Holubice
29. 5. 2022 10:00
Holubice - Dědice
5. 6. 2022 10:00 Orlovice - Holubice
12. 6. 2022 10:00
Holubice - Luleč
19. 6. 2022 10:00
Slavkov - Holubice
Junioři (krajský přebor)
9. 1. 2022
Šlapanice - Holubice
30. 1. 2022
Holubice - Jihlava
20. 2. 2022
Holubice - Polná
27. 2. 2022
Holubice - Šlapanice
20. 3. 2022
Jihlava - Holubice

3:0; druhý zápas odložen
3:0; 3:0
1:3; 1:3
3:0; 3:1
0:3; 0:3

za TJ Holubice, oddíl volejbalu Richard Surman

Tělovýchovná jednota Holubice – oddíl nohejbalu
HOLA, HOLA – DRUHÁ LIGA VOLÁ…
2. liga
S velkou radostí oznamuji všem kamarádům, přátelům a fanouškům NOHEJBALU,
že se v roce 2022 bude po několika letech hrát v Holubicích 2. liga v nohejbalu. Opět
se budeme scházet v našem krásném sportovním areálu, kde pro vás bude nachystáno
občerstvení: pivo, limo, klobásy atd… zkrátka posezení pod lípami. Domácí zápasy
budeme hrát vždy ve 14.00 hod. Těšíme se na vás, budeme potřebovat vaši podporu,
za kterou se vám odvděčíme co nejlepším nohejbalem.
Domácí zápasy:
3. 4. 2022 neděle 14.00 hod. Holubice – Zbečník
15. 4. 2022

pátek

14.00 hod. Holubice –Přerov

1. 5. 2022 neděle 14.00 hod. Holubice – Holice
14. 4. 2022 sobota 14.00 hod. Holubice – Jizerní Vtelno
29. 5. 2022 neděle 14.00 hod. Holubice – Znojmo
Sestava Holubic – Bubniak, Duchoň, Pavlíček, Sušil, Šišma, Havránek, Pelikán, Nevrlý,
Svoboda, Zavadil, Malec, Jahoda, Dlabka F., Dlabka R. a hrající trenér Richard Laťák.
20
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28. GALA Mistrovství České republiky dvojic a trojic starších žáků 2022 v Holubicích
Termíny MČR: Dvojice 20. 8. 2022 začátek v 9:00 hod. Holubice
Trojice 21. 8. 2022 začátek v 9:00 hod. Holubice
Ještě s větší radostí chci všem oznámit, že se v Holubicích bude konat Mistrovství
České republiky v nohejbalu v kategorii starších žáků – věkově od 12 do 15 let. Chtěl
bych vás všechny pozvat na tuto dvoudenní událost, na které uvidíte nejlepší nohejbal v republice v kategorii starších žáků do 15 let. V Modřických barvách můžete
přijít podpořit našeho odchovance Františka Dlabku, který nastoupí po oba dva dny
jak ve dvojicích, tak ve trojicích. Přijďte se podívat do našeho krásného zmodernizovaného sportovního areálu v Holubicích a dát si občerstvení, které bude zajištěno po
celé dva dny.  Nebo se jen tak podívat na krásný sport s názvem NOHEJBAL.  
Rád bych touto cestou oslovil možné sponzory, kteří by se chtěli podílet na MČR
starších žáků v Holubicích.   Potěší nás jakýkoliv příspěvek, ať již finanční, věcný
nebo formou jiné podpory. Veškeré prostředky budou použity na uhrazení nákladů
spojených s pořadatelstvím. Samozřejmě, že pomoc sponzorských darů se dá i odepisovat z daní. V případě zájmu mě prosím kontaktujte na tel.: 737 876 207, děkuji.
za TJ Holubice, oddíl nohejbalu Roman Dlabka

Tělovýchovná jednota Holubice – oddíl florbalu

Florbal je kolektivní halový sport, který v posledních letech zažívá obrovský boom.
Počet dětských i dospělých hráčů v našem týmu je pro tento rok opravdu vysoký a věříme, že se budeme rozrůstat i nadále.
Mezi stálé dětské hráče patří třeba sourozenci Linda a Jirka Bastlovi a Roman Dlabka, kteří v Holubicích začínali pod vedením Monči Chromé a nyní brázdí halové
parkety, díky naší spolupráci s FBC Slavkov, po celém Jihomoravském kraji.
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A právě sourozence Bastlovy jsme pro
jarní zpravodaj trošku vyzpovídali.
V kolika letech jste začínali a na co
rádi vzpomínáte?
J: v pěti letech, L: v šesti letech.
Oba rádi vzpomínají na různorodé tréninky, někdy to byla dřina, ale i zábava.
V Holubicích byl vždy dobrý soudržný
kolektiv. Naučili jsme se zde disciplíně
a získali kondici. Ve Slavkově jsme zjistili,
že jedni z nejlepších hráčů týmu začínali
právě v Holubicích, a i my jsme oporami
našich týmů.
Takže hrajete i jinde?
L: Ano, už hraji i za FBC Slavkov jako
naše přípravka, kde se hraje jihomoravská
soutěž a já hraji za mladší žáky a vypomáhám ve starších žácích.
J: Stejně jako Linda akorát za elévy
a mladší žáky.
Váš nejúspěšnější gól?
L: Já jsem v obraně a z této pozice zatím
nedávám moc gólů, spíš jich dost ubráním.

Ale pamatuji si na svůj gól v Jihomoravské
lize za elévky, kdy jsem dávala vyrovnávací
gól na 2:2 v Brně proti domácímu týmu.
To jsem měla velkou radost.
J: Já jsem pravý útok a někdy i centr.
I já si pamatuji svůj gól za Slavkov, kdy se
nám dlouho nedařilo vstřelit gól proti Aligators. Snížil jsem stav na 2:3 krásným
gólem do pravého horního rohu a tým se
najednou zvedl a vyhráli jsme 6:5.
Vzpomenete si i na první úspěchy za
Holubice?
Oba společně: S přípravkou jsme vyhráli turnaj čtyř týmů a porazili jsme Velatice, Pozořice a Šlapanice. Postupně nás
trenéři přihlásili i na turnaj Saleska
v Brně, kde jsme vybojovali 1. místo
a dvakrát druhé místo, vždy v konkurenci
pěti brněnských týmů.
Co si myslíte, že je cesta k úspěchu?
L: Věřit si, dobrá parta a sehraný tým.
J: Souhlasím s Lindou, jen bych doplnil, že musí být i dobrý trenér.
Jako třešničku na dortu bych ještě chtěla zmínit i přátelské utkání dospělých,
které proběhlo v sobotu 12. února mezi
místními volejbalisty a florbalisty a hned
další týden jsme měli další přátelské utkání, tentokrát s brněnskými Žabinami.
Obě přátelská utkání jsme vyhráli.
Příště se můžete těšit na fotku našich
dětí v nových dresech a shrnutí sezóny od
našich trenérů.
Za TJ Holubice, oddíl florbalu, Alexandra Vojáčková

Tělovýchovná jednota Holubice – oddíl fotbalu
V naší obci máme skvělé volejbalisty, nohejbalisty i šikovné florbalisty. Jelikož se
jako obec rychle rozvíjíme, rozšířila se
Tělovýchovná jednota Holubice o nový
oddíl, a to fotbalu. První trénink jsme
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měli 3. června 2021. Protože na tréninky
chodilo hodně dětí, kterých neustále přibývá, tak jsme se jako oddíl zaregistrovali na FAČR, kde jsme oficiálním členem
od 7. prosince 2021. Fotbalové okresní
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soutěže jsou již rozehrané od podzimu,
takže do prvních soutěžních utkání se
zapojíme až od srpna tohoto roku. Řídíme se však heslem „hra patří dětem a je
jejich nejlepším učitelem“, a proto chceme hrát přátelská utkání s okolními vesnicemi již na jaře, a to ve třech kategoriích – předpřípravka, mladší přípravka
a starší přípravka. Jedná se o ročníky
2017 až 2011. Pokud by se k nám chtěl
někdo přidat z řad dětí či trenérů, budeme rádi. Nyní trénujeme každou středu
od 16:30 v místní hale a od dubna budeme trénovat na antukovém hřišti.
Aktuálně máme úspěšně za sebou první
přátelské utkání s Heršpicemi. Děti se
snažily, bojovaly a vzájemně se podporovaly. Troufám si říci, že se nám daří vytvářet velmi dobrou partu. Před sebou
máme zápas v Křenovicích a první větší
turnaj ve Vyškově. Podobně jako je tomu

např. ve florbalu, tak i ve fotbalových
přípravkách nejde o výsledek, ale o to,
aby měly děti radost ze hry.
Vzhledem k tomu, že v obci zatím není
travnatá plocha pro tréninky a zápasy, budeme se snažit hrát v okolních vesnicích
a doufat, že travnatá plocha a poté i větší
hřiště se zázemím v naší obci vznikne
a budeme mít svůj fotbalový „domov“.
Za TJ Holubice, oddíl fotbalu, Petr Marcoň

OSTATNÍ AKCE, INFORMACE A POZVÁNKY
Nová hra „Hrajeme si celý rok“ zaujala
mnoho rodin
Pobyt venku je skvělým způsobem, jak
dobít baterky, a také má pro dospělé i děti
spoustu přínosů – od eliminace stresu až
po lepší spánek. Pokud hledáte inspiraci
na venkovní aktivity s dětmi, přinášíme
vám tip na společné strávený čas u příjemné procházky, od ledna s námi můžete hrát
novou venkovní hru „Hrajeme si celý rok.“
V kulturně – školské komisi jsme pro
vás připravili dobrodružné trasy, kde na
vás čeká spousta zajímavých objevů, hledání tajných míst, luštění, doplňovačky,
šifrování, hádanky, určování, co kam patří
a nepatří a plnění dalších záludných úkolů. Hry jsou určené pro děti od tří let, nicméně určitě se nebudou nudit ani dospělí.
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Účastníci si mohou stáhnout z webových stránek herní formuláře, které je
nasměrují do různých koutů obce k plnění úkolů. Každý měsíc je na stezce Holubicemi připraveno pět nových stanovišť
s úkoly. Snažíme se do hry postupně zapojit všechny části Holubic, aby obyvatelé poznali i místa, kde třeba ještě nikdy
nebyli. Všichni úspěšní řešitelé jdou do
slosování o poukázky za 500 Kč.
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Pro šikovné ručičky jsme připravili
i tvořivou část, každý měsíc mohou zájemci vytvořit podle zadání výrobek, své
dílko vyfotit a poslat. Poté jsou fotky zveřejněny na FB stránkách „Holubice, tady
jsem doma,“ kde si do konce měsíce může
každý návštěvník stránek vybrat nejhezčí vyfocený výrobek a hlasovat pro něj.
Výherce tak získá poukázku v hodnotě
500 Kč do restaurace, cukrárny, brněnské ZOO, knihkupectví, hračkářství nebo
projížďku na voze s koňmi.
V lednu 2023 proběhne slosování
hlavní ceny, kterou bude wellness pobyt

v hodnotě 6 000 Kč. Do slosování o hlavní výhru budou zařazeni pouze ti hráči,
kteří během roku odevzdali všech deset
správně vyplněných formulářů.
Všem dosavadním výhercům gratulujeme a těšíme se na další!
Velmi děkujeme všem, kteří nám s přípravou a realizací této logisticky náročné
akce pomáhají, děkujeme také majitelům domů a firem, kteří nám umožňují
umístit úkoly na svá okna a ploty.
Za kulturně – školskou komisi Ilona
Marinčová a Petra Šujanová

Humanitární sbírka pro Ukrajinu
Krátce po napadení Ukrajiny jsme byli
osloveni místní ukrajinskou rodinou Baranových, s žádostí o pomoc s uspořádáním humanitární sbírky, abychom alespoň
částečně zmírnili utrpení rodin prchajících před válkou. Během neděle bylo vše
domluveno a od pondělí 28. února mohli
lidé nosit každé odpoledne po celý týden
vše potřebné.
Část sálu v hostinci U Kapličky se přeměnila v provizorní humanitární středisko, kde jsme shromažďovali potraviny, hygienické potřeby, léky, krmiva pro zvířata,
teplé oblečení, deky a další prostředky pro
děti a dospělé. Do sbírky se zapojili místní občané a k našemu překvapení i lidé
z okolních obcí, kde se sbírky nepořádaly. Projevovaná solidarita a neuvěřitelná
štědrost dárců, kteří i opakovaně nosili
plné tašky, byla dojemná a často nám vháněla slzy do očí.
Že byla sbírka nadmíru úspěšná dokládá skutečnost, že denně odjížděla plná
dodávka do Brna, kde byla pomoc ihned
přeložena do autobusů, a ještě v ten samý
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den odvezena potřebným na ukrajinské
hranice nebo do ukrajinského vnitrozemí.
V Holubicích se nepomáhalo jen materiálně, ale i finančně. V kostele sv. Václava
v neděli 27. února mezi sebou farníci vybrali při mši 21 000 Kč!
Víme také, že už je v Holubicích ubytovaných několik ukrajinských rodin. Zázemí
jim poskytli místní občané a podnikatelé.
Všem štědrým dárcům patří velké poděkování, velmi také děkujeme rodině
Baranových a ostatním úžasným dobrovolníkům, kteří nám pomáhali!
Za kulturně – školskou komisi a sociálně – zdravotní komisi
Petra Šujanová, Ilona Marinčová a Markéta Chromá
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Poděkování
Chceme vám všem obrovským způsobem poděkovat za skvělý týden, během
kterého jste přispěli velkým množstvím
nezbytných věcí pro lidi, kteří to potřebují více než kdy jindy. Každý den se naplnila dodávka a spousta důležitých věcí
se dostala rovnou do rukou uprchlíkům,
další část zajistila pohodlnější čekání,
nebo zahnala hlad či žízeň, ať už promrzlé matce s dítětem nebo jejich čtyřnohým
mazlíčkům. Věříme, že každý jeden pří-

spěvek někomu pomohl a za to VŠEM
ještě jednou moc děkujeme.
Obrovské poděkování patří také těm, kteří se podíleli na organizaci a průběhu celé
sbírky – bez vás bychom to nezvládli a jste
lidé se srdcem na pravém místě. Děkujeme
paní místostarostce Iloně Marinčové za zajištění prostoru pro sbírku a veškerou pomoc s organizací. Bez vás všech by se nepodařilo převtělit pouhý nápad ve skutečnost.
Natália, Vasil a Bohdan Baranovi

Jarní aktivity holubických zahrádkářů
Sobota 26. února byla v Holubicích
ostatková, ale pro asi devadesát rodičů
s dětmi byla trochu jiná. Vydali jsme se totiž na zimní stadion do Vyškova, kde jsme
společně bruslili na ledě. Na velikost ledové plochy nás tam bylo tak akorát, a tak
jsme si krásně zabruslili, měli jsme ji totiž
jen pro sebe! Holubičtí zahrádkáři stadion
pronajali na celých devadesát minut, takže
pro všechny přítomné byla tato akce zdarma, kdo s námi nebyl, může jen litovat.
Pochvalná slova spokojených „Holubáků“
nás utvrdila, že jsme ve Vyškově rozhodně nebyli naposledy: „Bruslení bylo super
a celá rodina jsme si to užili a příště se ur-
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čitě rádi znovu přidáme.“ Na ledě někteří
prověřili své krasobruslařské dovednosti
a díky plastovým brankám šlo bruslení
pěkně i malým dětem a začátečníkům.
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Po dvouleté přestávce jsme ve čtvrtek
24. března uspořádali ukázku jarního řezu
ovocných stromů. Rodiny Radimákova,
Dúbravkova a Horňákova v Kruhu nás
opět neodmítly s žádostí o laskavé „zapůjčení sadů“ a sluneční paprsky přivítaly zájemce z řad zahrádkářů i občanů Holubic.
Rady, jak co dělat, stříhat, a jak se starat
o mladé i starší ovocné stromky nám tra-

dičně předával pan Antonín Florián, který
zodpověděl i četné dotazy. Moc jim všem
děkuji za vstřícnost a ochotu.
Letošní turistický rok bychom chtěli
zahájit jednodenním zájezdem do termálních lázních Veľký Meder a alespoň dvěma
zájezdy po českých a moravských luzích
a hájích, vše se včas dozvíte.
Ilona Marinčová, předsedkyně ZO ČZS

Pozvánka na setkání seniorů 2022
Už je to téměř dva roky, kdy si naši nejstarší občané mohli společně užít odpoledne určené jen jim. Věřím, že na tyto dny
rádi vzpomínají, vždyť právě je zasáhla
doba covidu nejvíce. Proto vás co nejsrdečněji zveme v neděli 24. dubna 2022 ve
14 hodin do kulturního střediska v Holubicích na další Setkání seniorů. Můžete se
těšit na vtipné vystoupení lidového baviče
26

Františka Uhra nebo si poslechnout polku
či valčík v podání Sivické kapely. Věřím, že
si také rádi popovídáte se svými kamarády,
které jste třeba delší dobu neviděli. Budeme
se na vás těšit a doufáme, že vás přijde co
nejvíce.
Markéta Chromá,
předsedkyně sociálně – zdravotní komise
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Fota z besedy s režisérem
Zdeňkem Troškou

PŘEHLED CHYSTANÝCH AKCÍ
24. dubna 	 Setkání seniorů (sociálně – zdravotní komise)
30. dubna	 Přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad, elektroodpad,
nebezpečný odpad před OÚ a sběr papíru pro školu (OÚ)         
30. dubna Pálení čarodějnic na hřišti (TJ Holubice)
7. května 	 Zájezd Floria Kroměříž, výstaviště (zahrádkáři)
21. května Zájezd do termálních lázní Veľký Meder (zahrádkáři)
červen Holubácká sedmička, míčový sedmiboj na hřišti (TJ Holubice)
12. června Vítání občánků (kulturně – školská komise)
9. července 	 Babské hody (holubické stárky)
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Redakce zpravodaje
a vedení Obce Holubice
Vám přejí příjemné a klidné
prožití velikonočních svátků.
Redakční uzávěrka pro příspěvky příštího čísla Holubického zpravodaje bude 12. června 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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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

MASOPUST
V HOLUBICÍCH

Kubík Šesták

KARNEVAL
V MŠ
- KOŤÁTKA

Maruška Bulová

Samík Pojeta s maminkou
Matoušek Zajíček

KARNEVAL
V MŠ
- BERUŠKY

HOLUBICKÝ
zpravodaj
ročník 28
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číslo 1

•

leden-březen 2022

NOVÁ ODPOČINKOVÁ ZÓNA V CURDÍKU

