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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Ze 3. zasedání Zastupitelstva Obce
Holubice, konaného dne 23. června 2022
Zastupitelstvo schvaluje:
• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene mezi Obcí Holubice
a společností EG.D, s. r. o. Týká se kabelové smyčky NN v pozemku obce
p. č. 102, při výstavbě rodinného domu.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně,
a to za jednorázovou náhradu v celkové
výši 4 000 Kč bez DPH.
• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene mezi Obcí Holubice
a společností EG.D, s. r. o. v pozemku
obce p. č. 895/4. Týká se realizace stavby
přeložky NN ke stavbě rodinného domu
společnosti Dáme Účto, s. r. o. Věcné
břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou náhradu v celkové výši 3 000 Kč
bez DPH.
• Závěrečný účet obce Holubice za rok 2021
bez výhrad. Obsahem jsou údaje o sídle
obce, počtu zastupitelů, počtu zasedání,
pracovní smlouvy, dohody o činnosti, hospodaření obce, pohyb majetku, stavby,
drobný hmotný majetek, pozemky, nedokončené investice, pohledávky, poskytnuté
zálohy na energie, neuhrazené faktury,
svoz odpadů, transfery a stavy účtů obce.
• Účetní závěrku obce Holubice za rok
2021 v plném rozsahu. Obsahem účetní
závěrky jsou účetní výkazy za rok 2021,
a jakým způsobem bylo o jednotlivých
nákupech a pořizování majetku účtováno.
• Závěrečný účet příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Holubice bez výhrad.
• Účetní závěrku ZŠ a MŠ Holubice za rok
2021 v plném rozsahu.
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• Směnnou smlouvu mezi obcí Holubice
a spol. Mirror Development, s. r. o. na
pozemky obce p. č. 597/42, 597/43,
597/44, 597/45, 597/46, 597/47, 597/48,
celkem o výměře 7 m2 za pozemky v majetku spol. Mirror Development, s. r. o.,
p. č. 585/75, 585/256, 585/257 a 585/269
o celkové výměře 213 m2. Týká se pozemků u bytových domů v Kruhu, parkovacích stání. Při zpřesnění hranic pozemků
bylo zjištěno, že sedm stání zasahuje
o 1 m2 do obecních pozemků, celkem
tedy 7 m2. Obec byla požádána firmou
Mirror Development, s. r. o. o směnu pozemků.
• Vyvěšení záměru prodeje části obecního
pozemku parc. č. 2096 o výměře 46 m2.
• Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě na pozemku parc. č. 2096 ve prospěch
majitelů jednotlivých pozemků: p. č. 2094/5,
2093/2, 2092/3, 2091/2, 2090/2, 2089/4,
2089/3, 2088/3, 2088/4, 2087/2, 2086/2,
1459/19, 1459/18, 1459/17, 1459/16
a p. č. 1459/15. Na pozemku p. č. 2096 je
vybudovaná příjezdová cesta a chodníky.
V komunikaci a chodnících jsou k jednotlivým nemovitostem vedeny inženýrské sítě. Povinný, tedy obec Holubice,
touto smlouvou zřizuje práva:
a) zřídit a provozovat na služebném pozemku kanalizační a vodovodní přípojku,
b) vstupovat a vjíždět na služebný pozemek
v souvislosti se zřízením, úpravami, opravami, provozováním a odstraněním kanalizační a vodovodní přípojky. Služebnost
dle této smlouvy je zřizována bezúplatně
a na dobu neurčitou.
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• Vyvěšení záměru prodeje části obecního
pozemku parc. č. 1562/1 a 952/74 o celkové výměře 207 m2. Jedná se o pozemky
v Curdíku.
• Firmu Mirror CZ, spol. s r. o. jako zhotovitele stavby „Ochrana před přívalovými
vodami Curdík“ za cenu 9 385 191 Kč
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Práce budou zahájeny v srpnu a skončí
v pololetí příštího roku.
• Finanční příspěvek 30 000 Kč pro Oblastní
charitu Hodonín. V období od 1. 6. 2021
do 31. 5. 2022 charita poskytla péči šestnácti občanům Holubic.
• Dodatek č. 3 ke smlouvě darovací a o spolupráci se spol. InPark Alpha Holubice, s. r. o. Předmětem Dodatku je zřízení
přechodu pro chodce přes komunikaci
I/50 na pozemku p. č. 1391 v k. ú. Holubice
společností InPark Alpha Holubice, s. r. o.,
která je investorem stavby HOLUBICE
LOGISTICS CENTRE.
• Prodloužení platnosti Programu rozvoje
obce do konce roku 2023.
• Dodatek č. 3 k Plánovací smlouvě mezi
Obcí Holubice a APPLE HOUSE, s. r. o.
Předmětem Dodatku je převedení inženýrských sítí do majetku obce. Jedná se
o splaškovou kanalizaci, dešťovou kanalizaci vč. zdržovacích retenčních nádrží,
čerpací stanice s ovládací skříní, veřejné
osvětlení, veřejný rozhlas, chodníky a komunikaci. Veškeré IS budou převedeny
na obec za cenu 1 000 Kč + DPH 21 % za
každý stavební objekt, celková cena je
6 000 Kč + 21 % DPH. Vodovod bude
převeden do majetku společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s.
• Pověření starosty k zajištění podmínek
zrušení ochranného pásma čistírny odpadních vod a provedení příslušných kro2

ků k realizaci sportoviště. Na obec byl
podán podnět k projednání záležitosti na
výstavbu nového sportovního areálu pro
fotbal a sport. V žádosti se požaduje:
a) zahájení potřebných kroků pro zrušení
ochranného pásma ČOV,
b) s chválení a vymezení plochy pro sportovní
areál, který bude svými parametry vyhovovat předepsaným požadavkům na fotbalové
hřiště pro všechny mládežnické kategorie
včetně plochy pro zázemí,
c) odsouhlasení vytvoření projektové dokumentace za účelem vybudování sportovního
areálu zmíněného výše,
d) odsouhlasení záměru výstavby sportovního areálu,
e) pronájem plochy pro sportovní areál oddílu
fotbalu TJ Holubice, který zajistí realizaci
projektu včetně financování.
Pan starosta seznámil občany se současným
stavem. U ČOV byla vyčleněna plocha pro
účely fotbalu. Obec uhradila zavlažovací zařízení, voda je odebírána z ČOV. Pan starosta
řekl, že vedení obce chce podporovat sport, ale
bylo odsouhlaseno hřiště o rozměru 20 x 40 m,
a nyní je požadavek na velké hřiště. Vyzval zastupitele k vyjádření. Paní Šujanová řekla, že
v současné době není prostor na vybudování
velkého fotbalového hřiště. Doporučuje odstranit ochranné pásmo u ČOV a zjistit možnosti zrušení záplavové zóny u pozemku
u vodárny. Pan Zbyněk Dominik Koukal se
zeptal, jestli bylo doručeno nějaké nesouhlasné stanovisko. Pan starosta řekl, že v novém
územním plánu byla připomínkována zóna
pro sportoviště. Životní prostředí Slavkov se
k návrhu na vybudování hřiště staví negativně
a bylo zamítnuto. Pan Hradečný řekl, že ze tří
variant, které byly navrženy na zbudování fotbalového hřiště, je možná realizace u ČOV, ale
musí být zrušeno ochranné pásmo ČOV.
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• Zastupitelstvo schvaluje:
a. dílčí změnu trasy polní cesty HC2, stavebního záměru „Polní cesta HC2, km
0,000 – 0,320 v k. ú. Holubice“, stavebník/investor Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro JMK, Pobočka Vyškov; dle výkresu C.3. katastrální situace,
b. umístění a provedení stavby polní cesty
HC2 na pozemku p. č. KN 1670, LV
10001, k.ú. Holubice, ve vlastnictví
Obce Holubice,
c. financování stavby polní cesty HC2 na
pozemku p. č. KN 1670 z vlastních
zdrojů Obce Holubice, dle projektanta
se jedná částku cca 200 až 250 tisíc Kč
bez DPH.,
d. bere na vědomí, že výše uvedená změna trasy polní cesty HC2 byla vyvolána
z podnětu stavbou dotčených vlastníků
sousedních pozemků.
V současné době probíhá řízení o stavebním
povolení na výstavbu rybníka u mlýna, investorem této akce je Státní pozemkový
úřad. V rámci výstavby dojde ke kácení dřevin, které jsou na břehu stávajícího toku. Je
počítáno s vybudováním hráze, nového výpustního objektu a opravou mostu. Obec
vydala povolení ke kácení dřevin, ke kterému byla podána námitka. Na základě toho
proběhlo místní šetření. Umístění cesty
a rybníka bylo schváleno v rámci pozemkových úprav, při řešení podmínek kácení byla
potíž v cestě plánované na pozemku
p. č. 1671, kde je hustá výsadba dřevin. Na
základě vyvolaného jednání investor předložil návrh změny trasy, k realizaci této změny
musí proběhnout opakované stavební
a územní řízení. Pokud bude obec chtít tuto
změnu provést, musí nést náklady spojené
se změnou projektu a financovat část výstavH O LU B I CKÝ Z P R AV O DAJ 3 /2 0 2 2 

by na pozemku par. č. 1670, který nebyl součástí pozemkových úprav. Jedná se o částku
200 až 250 tis. Kč. V žádosti o povolení kácení nebylo vyznačeno přesně, kterých stromů
se to týká, a z toho důvodu byla ze strany
vlastníků sousedních pozemků podána námitka k vydanému povolení.
Pan starosta navrhl schválit změnu trasy polní cesty HC2 a umístit stavbu polní cesty na
pozemek p. č. 1670 a financovat tuto změnu
z vlastních zdrojů.
Zastupitelstvo neschvaluje:
• Přijetí navržené realizace Projektu silnice
I/50 v úseku Holubice – Bučovice. Správa
silnic zadala projekční kanceláři vyhledat
novou trasu pro provedení komunikace
1. třídy I/50. Zastupitelé se zúčastnili jednání ve Slavkově, kde byli seznámeni
s vedením trasy. Obce, kterých se to týká,
byly požádány o vyjádření a případné připomínky. Paní Šujanová nesouhlasí s požadavkem o souhlasné stanovisko od
obce s navrženou trasou. Paní Šujanové
vadí, že bude zachována stávající silnice
do Slavkova, vedle které povede nová
čtyřproudová silnice s omezenými regulačními prvky, kde nebude prostor pro
zvěř. Paní Šujanová nesouhlasí s ponecháním stávající komunikace. Pan Zbyněk Dominik Koukal má stejný názor.
Pan starosta dal hlasovat k neodsouhlasení navrženého projektu.
Zastupitelstvo odkládá:
• Majitelka domu č. p. 74 nabídla realitní
kanceláři k prodeji dům, který zdědila.
Pozemky p. č. 303 a 304 pod domem
a okolo domu jsou ve vlastnictví obce
Holubice. Obec požaduje za pozemky dle úředního odhadu 1 800 000 Kč.
Realitní kancelář inzeruje prodej domu
s tím, že pozemky bude prodávat obec.
Obec se vzdala předkupního práva na
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dům. O koupi domu projevila zájem paní
která projektuje umístění zrcadel. Jedno zrcadlo bude umístěno v Curdíku
Monika Bajnoková, ředitelka dětských
v křižovatce na Slavkov, druhé v Kruhu
skupinek v Brně. V domě by chtěla zřídit
u domu pana Ondráčka. Pan Hradečný
dětskou skupinku, tzn. mateřskou školku
se zeptal, zda by bylo možné v křižovatce
pro děti do věku 3 až 4 roky. Na nákup
na Slavkov ořezat keře u silnice.
domu a jeho rekonstrukci by získala dotaci, nákup pozemku by musela uhradit • Pan Kočvara se zeptal, zda by bylo možné požádat o navýšení ranních autobuz vlastních zdrojů. V jejích možnostech
sových spojů na Brno. V současné době
je zaplatit za pozemek 1 100 000 Kč. Pan
je autobus již v Curdíku plně obsazen.
starosta požádal paní Bajnokovou o předložení návrhu smlouvy, kterou nechá
Dále se zeptal, jestli je možnost řešení
prověřit právníky, zda je možné pozemky
parkování vozidel v ulici nad hřištěm.
za jejich navrženou cenu prodat.
Jako jednu možnost navrhl udělat silnici
Různé:
jednosměrnou. Pan Ondráček k parkování nad hřištěm řekl, že již před dva• Od rodičů byla podána žádost ohledně
nácti lety požadoval rozšířit komunikaci
hudební školy Meluzín a žádost o zřízení 3. oddělení školní družiny. Paní řediaž k plotu hřiště. TJ Holubice byla vlasttelka ZŠ a MŠ k tomu podala vysvětlení.
níkem pozemku a tuto možnost zamítla.
Největším problémem je kapacita školy.
Dnes je pozemek ve vlastnictví správy
Prostory školy jsou plně využity drua údržby silnic. Pan starosta řekl, že si
žinou, hudební školou Meluzín a domyslí, že ze strany SUS by nebyl proučováním dětí. Od 1. září 2022 bude ve
blém, ale rozšíření by bylo na náklady
škole i Základní umělecká škola. Hudebobce.
ní škole Meluzín bude ponechán jeden • Pan Marcoň se zeptal, zda obec dávala
den v týdnu. Paní ředitelka sdělila, že 3.
stanovisko nebo povolení k oplocení
oddělení družiny na pět dní není z kapozemku v Curdíku, směr rybník. Popacitních důvodů možné. Jediná možzemek je v územním plánu veden jako
nost je družina 3x týdně na dvě hodiny
veřejná zeleň a zároveň v ochranném
formou kroužku. Bylo navrženo, zda by
biocentru, které má sloužit volnému
družina nemohla být ve sportovní hale.
pohybu zvěře. Pan starosta odpověděl,
Paní Šujanová je přesvědčená, že obec
že souhlas dán nebyl a ohledně oplocení
nemá problém s poskytnutím sportovní
je svoláno stavebním úřadem Slavkov
haly pro účely družiny, ale k tomu musí
řízení na místě. Pan Marcoň ohledně
být podnět ze strany vedení školy. Byl
fotbalového hřiště upřesnil, že pozemek na hřiště osela travou TJ Holubice,
vznesen dotaz, co udělalo vedení obce
měli přislíbeno zaplacení od obce, ale
pro to, aby při zvýšené výstavbě v obci
zaplatili sami. Poděkoval vedení obce
a následně přibývajících rodin s dětmi,
a zaměstnancům obce za úklid kamenů
byla dostačující kapacita školy a školky.
a za posekání trávy. Požádal zastupitele,
Pan starosta odpověděl, že se vyřizuje
aby dali podnět k vypracování Programu
stavební povolení na nástavbu ZŠ.
rozvoje sportu z důvodu možností čer• Pan starosta podal informaci o dopravní
pání dotací.
situaci v obci. Byla oslovena firma Signex,
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Ze 4. zasedání Zastupitelstva Obce
Holubice, konaného dne 8. září 2022

lečnost InPark Alpha Holubice, s. r. o. je
majitelem průmyslové zóny, která budovala splaškovou kanalizaci z průmyslovéZastupitelstvo schvaluje:
ho areálu, protlaky pod státní silnicí
• Prodej pozemku p. č. 1562/5, sestávající
a protlaky pod D1. Nápojný bod do obce,
z dílu „a“ a dílu „b“ o výměře 207 m2 za
dle smlouvy o spolupráci, je v lokalitě na
cenu 400 Kč za m2. Poplatek na vklad do
Vranově. V dohodě jsou uvedeny maxikatastru nemovitostí hradí kupující.
mální roční limity, které lze do kanalizace
• Prodej pozemku p. č. 2096/2 o výměře 46 m2
vypouštět. Měření odpadních vod bude
za cenu 400 Kč za m2. Poplatek na vklad do
prováděno na základě měření Parshallokatastru nemovitostí hradí kupující.
vým žlabem, který bude umístěn v po• Prodej pozemku p. č. 1286/2 o výměře 13 m2
slední šachtě na pozemku společnosti.
za cenu 400 Kč za m2. Poplatek na vklad do
Následně bude uzavřena Smlouva o odkatastru nemovitostí hradí kupující.
vádění odpadních vod, stočné bude účtováno na základě ročního vyúčtování.
• Darovací smlouvu na pozemek p. č. 579/9
2
o výměře 27 m . Je to pozemek v Kruhu • Žádost o dotaci na pořízení nádob do domezi vlečkou do cementárny a zahradamácností na třídění odpadu. Obec Holubice
mi. Sousední pozemky již byly majiteli
je součástí sdružení obcí Ždánický les a Popozemků obcí darovány. Obec plánuje na
litaví, které připravuje pro obce žádost o dodarovaných pozemcích vybudovat cestu.
taci na pořízení nádob do domácností na
Vklad na katastr nemovitostí uhradí obec.
tříděný odpad – plast, papír a bio odpad.
Nový zákon o odpadovém hospodářství
• Smlouvu o nájmu pozemku p. 2012 o výukládá obcím povinnost každý rok snížit
měře 67 m2 v Kruhu. Cena za pronájem
množství směsného komunálního odpadu,
je 100 Kč + 21 % DPH za rok. Pronájem
se sjednává na dobu deseti let.
pouličních smetek a velkoobjemového odpadu. Další ukazatel je množství vytříděné• Smlouvu o užívání pozemku v rozsahu sluho odpadu z celkového množství odpadu.
žebnosti mezi Obcí Holubice a Společností
Každý rok musí být navýšeno procento vyVIVO CONNECTION spol., s. r. o. na
tříděnosti z celkového množství odpadu.
pozemek p. č. 2096 k. ú. Holubice za jednoNáklady na pořízení nádob na třídění odparázovou úhradu 1 000 Kč. Jedná se o obdu do domácností by pro obec Holubice
služnou komunikaci u rodinných domů
činily cca 1 300 000 Kč bez dotací, s dotací
v Curdíku a firmou VIVO CONNECTIcca 200 000 Kč.
ON spol., s. r. o. bude do pozemku uloženo
vedení veřejné komunikační sítě.
• Žádost o změnu územního plánu v části
pozemku p. č. 178/1 k. ú. Holubice. V sou• Dohodu vlastníků kanalizací mezi Obcí
časné době je část pozemku v zastavitelHolubice a společností InPark Alpha Honém území, kde majitel staví rodinný dům,
lubice, s. r. o. Dohoda vlastníků provozně
avšak z větší části je pozemek evidován jako
souvisejících kanalizací mezi Obcí Holunezastavitelná plocha. V této části pozemku
bice a InPark Alpha Holubice, s. r. o.
by chtěl umístit např. zahradní domek na
upravuje práva a povinnosti majitelů
dvou systémů splaškové kanalizace. Sponářadí, bazén nebo herní prvky pro děti.
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Současný územní plán toto neumožňuje,
proto žádal o změnu.
Navýšení rozpočtu kulturně – školské
komise o 50 000 Kč. Při sestavování rozpočtu v listopadu 2021 na rok 2022 nebylo počítáno s nárustem cen. Po
přívesnickém táboře a traktoriádě bylo
zjištěno, že na další plánované akce nejsou v rozpočtu komise dostatečné finanční prostředky.
Rozpočtové opatření č. 3/2022
Smlouvu o zřízení místa zpětného odběru
v rámci projektu „Zelená obec“ mezi Obcí
Holubice a společností REMA Systém, a. s
Zastupitelstvo odkládá:
Prodej pozemků p. č. 383/1, 384, 385 a 386.
Jedná se o pozemky vedle obecního úřadu.
V červenci 2022 podala skupina sedmnácti občanů žádost o projednání odkupu
nemovitosti číslo popisné 74 na pozemku
p. č. 304 obcí Holubice za účelem zřízení
dětské skupiny a financování koupě nemovitosti z dotační výzvy. Na minulém
zasedání byl řešen prodej pozemků pod
domem číslo č. p. 74 a přilehlé zahrady,
které jsou ve vlastnictví obce Holubice.
Dům je v soukromém vlastnictví. Na minulém zasedání paní Bajnoková, ředitelka dětských skupinek, přednesla záměr
odkoupit dům od majitelky a pozemky
od obce a z dotačního titulu zřídit dětskou skupinu, ale požadovala od obce
snížení ceny za pozemky. Slíbila, že předloží obci návrh smlouvy, ale žádnou
smlouvu nedodala. Paní Mikolášová si
myslí, že když je možnost v centru obce
koupit dům, který je postavený na obecním pozemku, že by ho obec měla koupit
a zřídit dětskou skupinu. Pan starosta
k tomu řekl, že obec vlastní dům nad pohostinstvím, ve kterém by se eventuálně
6
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dětská skupinka dala zřídit. Pan Ondráček k tomu řekl, že nyní se bude investovat do rozšíření školy, bude se stavět nová
škola a koupi nemovitosti č. p. 74 nepovažuje za vhodné.
Zastupitelstvo neschvaluje:
Žádost o doplnění změny do nového
územního plánu obce Holubice na pozemky p. č. 1320 k. a p. č. 1324 k. ú. Holubice. Jedná se o pozemky vedle stavějící se
průmyslové zóny. Tyto pozemky jsou
v novém územním plánu navrženy jako
plochy zemědělské a majitelé žádají o změnu na plochu pro výrobu a skladování –
výrobu lehkou.
Různé:
Obec byla požádána DOS Ždánický les
a Politaví o vzetí na vědomí Závěrečného
účtu za rok 2021. Tento Závěrečný účet byl
zveřejněn na úřední desce obce Holubice.
Pan Krupička se zeptal, v jaké fázi je výstavba nové školy. Pan starosta odpověděl,
že nyní jsou obesílány dotčené orgány
s dokončenou dokumentací k vyjádření.
Během měsíce by mohlo být požádáno
o stavební povolení a následně podání žádostí o dotace ve spolupráci se společností RPA Dotace, s. r. o.
Pan Tupý se zeptal, co znamená vykolíkování parcely v Curdíku. Pan starosta
odpověděl, že je to na vybudování IS pro
výstavbu sedmnácti rodinných domů.
Paní Koutná se zeptala, jak vypadá přijetí
dětí do 6. ročníku na příští rok do Slavkova. Pan starosta odpověděl, že je přijetí
dětí přislíbeno
redakčně upravila Ilona Marinčová,
místostarostka
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UPOZORNĚNÍ

Žádáme občany, aby nevhazovali použité vlhčené ubrousky, tyčinky na čištění
uší, ostatní hygienické potřeby a použité jedlé oleje do toalet!
Na čističce odpadních vod způsobují velké provozní problémy, neustále
ucpávají a následně ničí čerpadla, která pak vyžadují častější drahý servis.
Pokud by situace přetrvávala, bude Obec nucena, kvůli narůstajícím nákladům,
výrazně zdražit poplatek za stočné. Na použité oleje je před obecním úřadem,
u bytových domů a v Curdíku umístěna sběrná nádoba.

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

CO JE V OBCI NOVÉHO
• Na obecním úřadu je občanům k dispozici nový výtah do prvního patra, který
usnadní přístup na úřad a do knihovny. Upraven byl i prostor před obecním úřadem
a položena nová dlažba uvnitř budovy před výtahem.
• Mlatová cesta se v odpočinkové zóně v Curdíku neosvědčila, proto ji nahradili obecní zaměstnanci dlažbou.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
Ve dnech 23. a 24. září
proběhly v Holubicích komunální volby do zastupitelstva obce. Volební účast
byla 58,44%, což je o 13%
více, než byl celostátní průměr. Celkem bylo
v Holubicích registrováno
1 126 voličů, kteří odevzdali 658 obálek s 5 568
platnými hlasy.

Volby do zastupitelstva obce.
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Zvolení zastupitelé podle stran (celkem devět zastupitelů):
Sdružení nezávislých kandidátů Holubic (čtyři zastupitelé – 35,11 %)
1. Ilona Marinčová............................................................... 348 hlasů
2. Markéta Chromá............................................................... 255 hlasů
3. Jiří Horňák........................................................................ 252 hlasů
4. Zdeněk Krejčí................................................................... 207 hlasů
Společně pro Holubice (dva zastupitelé – 24,62 %)
1. Petr Marcoň...................................................................... 240 hlasů
2. Mgr. et Mgr. Marie Hradečná......................................... 183 hlasů
KDU‑ČSL (dva zastupitelé – 21,08 %)
1. Petr Hanák........................................................................ 208 hlasů
2. Marek Matuška................................................................. 167 hlasů
ČSSD (jedna zastupitelka – 10,72 %)
1. Petra Šujanová.................................................................. 196 hlasů
Do zastupitelstva se nedostalo Sdružení nezávislých kandidátů a ODS, které získalo
8,46 % hlasů a nepřekročilo tak potřebnou desetiprocentní hranici.
redakčně upravila Ilona Marinčová, místostarostka

Registrace k odběru novinek
– Newsletter

Kalendář „Procházka Holubicemi včera
a dnes“

Sdělujeme všem zájemcům o zasílání
novinek z webu obce Holubice do soukromých mailů postup přihlášení. Na
pravé straně záhlaví webu, pod fotografií
obce, je nabídka „odběr novinek.“ V této
nabídce si vyplníte jednotlivé kolonky:
svoje jméno, e‑mailovou adresu, a na závěr odkliknete žlutou šipku. Po těchto
operacích vám přijde oznámení na váš
e‑mail a je třeba kliknutím potvrdit registraci k odběru novinek. Po absolvování tohoto postupu budou registrovaným
účastníkům přicházet veškerá oznámení,
nabídky a pozvánky ukládané na web
obce Holubice (rozhlasová hlášení).
Ilona Marinčová, místostarostka

V těchto dnech jsme roznesly do všech
domácností kalendáře „Procházka Holubicemi včera a dnes.“ Každá rodina od
nás obdržela jeden kalendář zdarma. Některé z vás jsme doma nezastihli – pro vás
jsou kalendáře k vyzvednutí na obecním
úřadě každou středu od 14 do 17 hodin
až do 31. října, informace na telefonním
čísle 602 407 261.
Kalendář si můžete i koupit, objednávky přijímáme do 31. října 2022 na telefonním čísle 602 407 261, nebo e‑mailu
mistostarosta@holubiceou.cz
Cena jednoho kalendáře je 80 Kč.
Za kulturně – školskou komisi Ilona
Marinčová a Petra Šujanová

8

HOLU B I CKÝ ZP R AVODAJ 3/ 2022

Narodilo se vám miminko a očekáváte
pozvání na vítání občánků?
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 s termínem. Formulář vám může být zaslán
také elektronicky, požádat o něj můžete
na e‑mailové adrese mistostarosta@holubiceou.cz.
Ilona Marinčová, místostarostka

EKOLOGICKÉ OKÉNKO
Podzimní počasí se vybarvuje a hřejivé
teploty střídají studená rána
Vzduch, který je pro náš život naprosto
nezbytným, si člověk svojí činností často
znečišťuje celou řadou látek, které vznikají
většinou během procesů spalování. Škodlivých látek se uvolňuje do vzduchu celá
řada, k nejčastěji sledovaným (a zpravidla
i nejvíc škodlivým) patří především ozón,
oxidy dusičitý, oxid siřičitý a tzv. polétavý
prach.
Stačí jeden „čmoudil“ a lidem se znepříjemní život v celé oblasti. Pokud se
rozhodnete spalovat v kotli na tuhá paliva
vedle dřeva či uhlí také různé odpadky,
a budete vědomě zamořovat ovzduší svému okolí, pamatujte, že svoboda jednoho
končí tam, kde začíná svoboda druhého.
Navíc, když jsou emise vypouštěny v zóně

dýchání obyvatel v malé výšce nad terénem, tak se v některých místech podílejí
až 75 procenty na znečištění ovzduší.
Stále si od přírody jen půjčujeme, vyčerpáváme její zdroje a zhoršujeme klima. Vůbec se mi zdá, že nás lidí už má
příroda plné zuby. Kyselé deště, velká
sucha střídaná přívalovými dešti, snižování množství podzemní vody, zamořené
ovzduší, ozonová díra, kůrovec… to snad
není náhoda.
Každý může přispět ke snížení znečištění ovzduší drobnými změnami svého
chování. Stačí se zamyslet nad tím, co
můžu udělat. Musím jet do práce autem,
nebo je možné jet na kole či autobusem?
Musím listí na zahradě spálit, nebo jej
můžu zkompostovat? A občas stačí vyrazit někam pěšky, když zrovna nespěcháte.
Ilona Marinčová, místostarostka

PRÁVNICKÉ OKÉNKO
Vážení spoluobčané,
vítám Vás u dalšího dílu právnického
okénka. V minulém čísle jsem Vám vysvětlil, kdo je spotřebitel a blíže jsem se
věnoval smlouvě o dílo uzavřené se spotřebitelem. V závěru minulého dílu jsem
Vám avizoval, že v tomto vydání se budeme věnovat odpovědnosti za vady a praktickému návodu, jak postupovat, pokud
výsledek práce neodpovídá Vaší představě.
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Vadné plnění
Každý zhotovitel je povinen dodat/provést objednané práce bez vad s vlastnostmi
ujednanými ve smlouvě nebo obvyklými.
Ve všech ostatních případech se jedná
o vadné plnění a Vám vznikají nároky z vadného plnění (na opravu, na doplnění, na
slevu z ceny či na odstoupení od smlouvy).
Základním rozlišením pro zjištění jednotlivých nároků je skutečnost, zda se jedná
9

o vadu odstranitelnou či vadu neodstranitelnou. Za neodstranitelnou vadu se pak
považuje vada, jejíž odstranění je fyzicky
nemožné anebo taková vada, jejíž odstranění je za daných okolností zjevně nehospodárné a ekonomicky neefektivní (náklady
na odstranění by zjevně přesáhly přínos).
Pokud se jedná o vadu odstranitelnou,
můžete se domáhat:
• opravy,
• doplnění toho, co chybí,
• přiměřené slevy z ceny.
Pokud jde o vadu neodstranitelnou pak lze:
• odstoupit od smlouvy,
• domáhat se přiměřené slevy z ceny.
Jen pro upřesnění doplním, že nároky
nelze kombinovat, vždy můžete zvolit
pouze jeden.
Pro zjednodušení uvádím následující
příklady:
1) Sjednáte si s instalatérem výměnu
umyvadla s vodovodní baterií. Po
výměně zjistíte, že Vám kape kohoutek. Dílo je tedy provedeno vadně. Jedná se o vadu odstranitelnou
a můžete požadovat opravu nebo poskytnutí přiměřené slevy.
2) Sjednáte si dodávku, montáž a obezdívku krbové vložky. Řemeslníci
Vám krb dodají, namontují, ale obezdívku již neprovedou. Dílo je opět
provedeno vadně a Vy budete s největší pravděpodobností požadovat
dodělání obezdívky.
3) U fotografa si objednáte focení Vašeho svatebního dne. Fotograf vše
nafotí, avšak některé fotky budou rozmazané a nekvalitní. Oprava v tomto
případě není možná a Vy pak budete
mít nárok na odstoupení od smlouvy
případně se domáhat přiměřené slevy
z ceny.
10

Reklamace
První krok, který musíte vždy učinit při
zjištění jakékoliv vady je její vytknutí zhotoviteli, tzv. reklamace vady. V reklamaci
je nutné uvést, v čem vadu spatřujete, jak
se projevuje a co žádáte (opravu, doplnění,
slevu z ceny). S ohledem na případné další komplikace a prokazování v případném
sporu, doporučuji reklamaci uplatňovat
vždy písemně, dle podmínek dohodnutých
ve smlouvě. V režimu spotřebitelských
smluv je právní úprava pro zhotovitele přísnější a tento je před uzavřením smlouvy
povinen Vás informovat o Vašich právech,
mj. také o právech z vadného plnění a jejich
uplatnění. Nejsou‑li podmínky nijak upraveny, je nejvhodnějším řešením doporučený dopis, případně v některých případech
by mohl být dostačující i e‑mail zaslaný na
e‑mailovou adresu, ze které jste již se zhotovitelem v minulosti komunikovali.
O reklamaci musí zhotovitel rozhodnout ihned, ve složitých případech do tří
pracovních dnů. Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena co nejdříve, nejpozději však do třiceti dnů ode
dne jejího uplatnění. Dohodnete‑li se na
lhůtě delší, pak musí být reklamace vyřízena do konce prodloužené lhůty. Lhůta
běží od okamžiku uplatnění reklamace,
tj. od doručení zhotoviteli.
Odstoupení od smlouvy
Pokud zhotovitel nevyřídí Vaši oprávněnou reklamaci v zákonné třicetidenní
či dohodnuté prodloužené lhůtě, považuje se to za podstatné porušení smlouvy. To
pro Vás znamená, že již nemusíte čekat,
jestli bude vada odstraněna, ale můžete
od smlouvy o dílo odstoupit a žádat zpět
zaplacenou cenu.
Reklamace je nevyřízená nejen v případě, kdy se nepodaří vadu včas odstranit,
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například se zhotovitel ve třiceti dnech
nedostavil, aby nesprávně ořezané stromy
upravil, ale také, když Vás ve třicetidenní
či prodloužené lhůtě nevyrozumí o tom,
že reklamace je vyřízená a připravená
k vyzvednutí, kupříkladu opětovně vyčištěný koberec.
Odstoupení od smlouvy je rovněž nutno učinit písemně a protistraně jej doručit.
V této fázi již z opatrnosti všem doporučuji
odeslání doporučeným dopisem na adresu
sídla zhotovitele, tak abyste zároveň měli
i doklad o doručení.
Na co si dát pozor?
Ve své praxi se velice často setkávám se
spory z odpovědnosti za vady díla. Zejména ve stavebnictví jsou časté vady od těch
banálnějších, jako jsou chybějící komponenty (kliky, vypínače, krycí lišty, aj.),
přes ty více závažné (nefunkční odtah
krbové vložky, vadné elektrické obvody,
křivé zdi) až po ty nejzávažnější (chybějící izolace, použití technologického postupu, který je v rozporu s pokyny výrobce či
dodání zcela nefunkčního produktu).
Všem svým klientům proto doporučuji
vysokou míru obezřetnosti již při výběru
zhotovitele. Opravdu se vyplatí dát na
recenze či doporučení známých či kolegů, či si jen dotyčného „prolustrovat“ na

internetu. Můžete se tak vyhnout nepříjemnostem, kdy např. uhradíte zálohu
a zhotovitel se pak různě vymlouvá, proč
Vám kuchyňskou linku stále nedodal, až
ve finále skončíte u soudu s žalobou na
vrácení zaplacené zálohy.
Nepodceňujte rovněž úlohu smlouvy
v listinné podobě. V ideálních případech
ji nepotřebujete, ale v momentě, kdy se
vyskytnou problémy s provedením díla,
může Vám kvalitně zpracovaná smlouva
o dílo ušetřit spoustu peněz, času a v neposlední řadě také nervů. Ostatně smlouvy
by měly převážně pokrývat řešení právě
těch případů, kdy průběh realizace nejde
hladce a je tedy potřeba znát mechanismy
pro nápravu či minimalizaci ztrát.
Závěrem malé doporučení – vyvarujte se prosím stahování vzorových smluv
z internetu (a to jakýchkoliv). Mnohdy se
jedná o vzory, které neodpovídají aktuální právní úpravě a v konečném důsledku
nadělají více škody než užitku.
V případě jakýchkoli dotazů, námětů
či připomínek mě neváhejte kontaktovat.
Mgr. Luděk Nývlt, advokát
sídlo: Brno, Štefánikova 131/61, PSČ: 612 00
tel. 724 787 901, e-mail: nyvlt@aknyvlt.cz,
web: www.aknyvlt.cz

PODZIMNÍ ROZHOVOR

Saša Čadová.

Když jsem před mnoha lety začala uveřejňovat v našem
zpravodaji rozhovory se zajímavými lidmi z Holubic, myslela jsem, že za dva, za tři roky, už nebude s kým. Velmi
jsem se mýlila. Holubice jsou nevyčerpatelnou studnicí a ve
frontě stojí ještě pěkná řada adeptů na rozhovor. Dnes bych
vám chtěla představit paní Alexandru Čadovou, která má
nadání přímo „od Boha.“ Stačí projít kolem jejich domu
v ulici Podnádraží a hned víte, že v něm žije někdo s výrazným výtvarným talentem. Vždy věděla, že chce vyrábět
krásné věci, když pak jednou vzala do ruky drát, zjistila,
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že z něj dokáže vytvářet všemožné tvary.
Stejný pocit měla u látek, hrnčířské hlíny, keramických střepů a dřeva. Cokoliv
vezme do svých šikovných rukou, to se
promění v umělecké dílo. To nám dokazuje pravidelně při přípravě úkolů do hry
Hrajeme si celý rok, kde vymýšlí a vyrábí úkoly ve tvořivé části, jsou výjimečné
a originální. Loni s námi na přívesnickém táboře strávila celý den a neúnavně
s dětmi vytvářela na hrnčířském kruhu
nejrůznější nádobky a misky.
Z anonymity města šla s rodinou do
místa, kde si každý „vidí do talíře.“ Pochází z Přerova, s přítelem Radkem mají
krásnou dcerku Emu.
Když se řekne Tvé jméno, vybaví se
všem, kteří Tě znají, pojem aktivní žena…
A. Č.: Dobrý den, hned v úvodu bych
chtěla poděkovat za tak pěkné uvítání, musím se přiznat, že mě až dojalo… děkuji.
Pojem aktivní žena. Je pravda, že jsem
nikdy nevydržela sedět s rukama v klíně, bavilo mě zútulňovat si domov, dělat
svými výrobky radost rodině i přátelům.
Vždy jsem toužila po vlastní keramické
dílně s pecí, jenže tehdy, jako bytové děvče, jsem pro ni neměla prostory. Pořídila
jsem si tedy zahradu a na ní si, s pomocí přátel, postavila zahradní domek, což
měla být má vysněná dílna… Stavba se
ovšem zvrhla a místo dílny vznikl útulný domeček, kde mé estetické oko i srdce
sice zaplesalo, ale na hlínu už opět nezbylo místo.
Naštěstí mne ale osud s partnerem zavál sem do Holubic, kde jsme si koupili
dům s obří zahradou, sadem, tajemným
podkrovím i sklepem plným pokladů,
a tak mám teď spoustu prostoru, na kterém se mohu realizovat. Za to jsem moc
vděčná.
12

Bavily Tě ruční práce už odmalička?
A. Č.: Ano, bavily. Klidně bych to
nazvala i svou malou osobní posedlostí.
Počátky mého tvoření spadají už do útlého dětství, kdy jsem z bláta před domem
uplácala mističky a „dělala radost“ naším
sousedům v paneláku, kdy jsem jim je
zasouvala pod „šprušle“ sklepních kójí
v domnění, že až tento poklad objeví, budou nadšení. Nejspíš „určitě a dozajista“
byli a ráda si jejich nadšené tváře představuji dodnes. Po svých modelovacích počátcích jsem se shlédla v tvorbě textilní.
Maminka mi věnovala kousek látky a já
vytvořila svůj první nadčasový model.
Dal se nosit nahoře bez, dole vepředu bez
nebo dole vzadu bez… model byl určen
pro maminku, ovšem ta ho z nějakého,
pro mě nepochopitelného důvodu, nikdy
nenosila. Dalším milníkem mého výtvarného tvoření bylo období na základní
škole, kde jsem dostala důležitou funkci
nástěnkáře, ta mi zůstala i na gymnáziu.
Na vysoké škole se už, k jejich smůle, nástěnky nevedly.
Je výtvarno obor, který Tě živí, máš
tvůrčí profesi?
A. Č.: Kdepak, vystudovala jsem logistiku a pracuji v letectví, zajišťuji letovou
informační službu. Líbí se mi, že s výtvarnem má práce vůbec nesouvisí, člověk
přepne do úplně jiné sféry, a to je dobře,
necítím tak žádné vyhoření, tam ani tam.
Je možné stíhat všechny aktivity, kte‑
rým se věnuješ?
A. Č.: Není, ale stíhám :) Mám to štěstí, že
mě má polovička velmi podporuje, v soukromí mu říkám, že je můj osobní „udělátor.“
Vždy na něj naběhnu s nějakým svým výtvarným nápadem, ideou, kdy přirozené by
od něj bylo vzít nohy na ramena a utéct, on
vše naštěstí bere jako výzvu a mnohé z mých,
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mnohdy pekelných nápadů, díky němu dotáhneme do zdárného konce.
U čeho si po práci nejvíce odpočineš?
A. Č.: Můj partner by si přál, aby to
bylo u brambor, ovšem já s ním tak úplně
nemohu souhlasit. Nejvíce si odpočinu za
hrnčířským kruhem, člověk vypne a soustředí se jen na to, co mu vzniká pod rukama. Hlína je úžasný terapeutický materiál,
pokud s ní chcete pracovat a vytvářet díla,
musíte mít v sobě nastolený vnitřní klid.
Pokud ho nemáte, aspoň se s ní dobře hází.
Kde si mohou zájemci Tvé výrobky
prohlédnout?
A. Č.: Před lety jsem objevila zajímavý portál Fler.cz, který sdružuje tvořivé
a zručné lidi a nabízí jim možnost své výrobky nabídnout k prodeji.

Mou tvorbu si tedy můžete prohlédnout na stránkách www.fler.cz/mozia,
zde jsem vytvořila mozaikové obrazy
z glazovaných kachlí, původně určených
k likvidaci, www.fler.cz/prece‑z-pece,
kde nabízím pár svých keramických
kousků, www.fler.cz/antiperle s cínovanými šperky a nakonec také na www.fler.
cz/caoba, kde prezentuji svou autorskou
módu.
Těch nápadů a výrobků mám mnoho,
ale za moje nejkrásnější a nejúžasnější životní dílo považuji naši dcerku Emičku.
Kdo ji zná, musí souhlasit :))
A já nejenže souhlasím, ale velmi Ti
Saši děkuji za krásný rozhovor a přeji Ti,
ať se i nadále „dílo daří.“
Ilona Marinčová, kronikářka

STŘÍPKY Z HISTORIE HOLUBIC
Co bylo v minulosti zaznamenáno v obecní
a školní kronice Holubic, rok 1923
Na jaře obec postavila 200 metrů silnice
na Hřeskách, směrem k Blažovicím za
17 600 Kč.
Obecní volby se v tomto roce neuskutečnily, protože se politické strany mezi
sebou domluvily. Na volbě představenstva se ale nemohli shodnout, nakonec
byl zvolen starostou opět Jan Hamr, náměstkem Vincenc Andrysík a radními
domkář Antonín Černý, Jan Florian
a František Stratil.
Tři učitelé z rousínovské školy 4. února promítli žákům v hostinci 114 „světelných obrazů skioptikonem.“ Na obrazech
si děti prohlédly fotografie Slovenska,
a hlavně krásy Tater. Dne 28. května si
101 žáků s učiteli vyšlo na procházku na
pratecký kopec. Děti navštívily muzeum,
kde si prohlédly sbírky, zvláště je zajímalo
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vše, co bylo vykopáno u Holubic. V ten
den byla velmi pěkná viditelnost, učitel
Karel Šanca jim ukázal a popsal všechna
vzdálená místa, která měli v dohledu. Následkem války a také touhy rodičů po dalším vzdělávání dětí, zasedlo do školních
lavic v září „jen 116“ žáků, 47 chlapců
a 69 děvčat. Divadelní představení „Lešetínský kovář“ bylo zahráno v hostinci
na návsi 28. října odpoledne pro děti a večer pro dospělé. Představení pořádala
místní osvětová komise a Odbor národní
jednoty, výtěžek 100 Kč věnovali na sirotky a opuštěné děti. Dalším počinem osvětové komise bylo promítání „světelných
obrazů“ ze světové války 18. listopadu
v sále hostince. Na besídce 26. prosince
hráli žáci školy krátké divadlo, poté na jevišti ozdobili stromeček a učitelé podělili
všechny přítomné děti jablky a cukrovinkami. Jeden z nejchudších sirotků dostal
velkého cukrového beránka.
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Od 21. prosince silně mrzlo, uhynulo
mnoho ptáků a zvěře. O svátcích byl silný
vichr, který navál takové závěje, že lidé nešli ani do kostela. Byla taková zima, jakou
správce školy Karel Šanca za třináct let
svého působení nepamatoval.
Koncem roku byla při zdejším velkostatku konečně provedena dlouho očekávaná pozemková reforma. Z plochy

velkostatku, která činila 197 hektarů, bylo
odebráno a odprodáno pozemkovým úřadem skoro 40 % půdy. Pole byla rozdělena
podle jakosti na sedm tříd a rozprodána
menším rolníkům a domkářům, jedna
míra za 700 až 1 500 Kč. Podle mínění
mnohých občanů nebyla půda spravedlivě
rozdělena.
Ilona Marinčová, kronikářka

Zajímavé pamětnické fotografie
Sbor dobrovolných hasičů byl v obci založen 29. srpna roku 1904. Naproti školy
jim byla 8. září 1907 slavnostně předána
k užívání hasičská zbrojnice, v níž byl obecní byt. Výklenek v průčelí ozdobila sádrová
soška svatého Floriána, patrona hasičů, kterou nechal zhotovit Josef Novozámský.
Původně byla hasičská výzbroj uskladněna v přední části bývalé lednice před hospodou. Stříkačka ještě neměla sací zařízení,
proto se do ní musela nalévat voda a ručním pumpováním dosáhnout tlak k hašení.

Zřejmě jediná dochovaná
fotografie celé budovy hasičské zbrojnice.

Svěcení hasičské stříkačky, rok 1904.
14
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Roku 1904 byla zakoupena nová stříkačka,
už se sacím zařízením, ale stále ještě na ruční pohon z každé strany po dvou, až třech
mužích. Nejčastěji zasahovali u drobných
požárů, zahoření obilí v poli, i při povodních, kdy býval často zatopený Curdík.
V roce 1925 si nechali přestavět původně
koňmi taženou stříkačku na benzínovou
nákladem 24 000 korun, přestalo tak ruční

pumpování. V květnu 1938 si pořídili sirénu na vyhlašování poplachů. Maximálního
počtu členů dosáhl sbor v roce 1940, kdy
měl 78 členů, z toho pět žen. Postupně sbor
přecházel do útlumu, aktivitu přebírala jednotka „požárníků“ v Hlubně u vlakového
nádraží. Pro havarijní stav byla hasičská
zbrojnice roku 1996 zbořena.
Ilona Marinčová, kronikářka

Historie kasáren v Holubicích

v lese u obce Vranov u Brna. Týlové a zabezpečovací jednotky pak byly umístěny
v kasárnách „Na špici“ v Brně Řečkovicích.
Od 1. 6. 1957 do 1. 10. 1960 byla brigáda
podřízena Velitelství protiletadlového dělostřelectva a od 1. 10. 1960 do 1. 9. 1961
pak Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu.
Jednotlivé baterie 76.pldb byly rozmístěny v katastrech obcí Vranov u Brna, Bílovice
nad Svitavou, Hostěnice, Holubice, Rajhradice, Ořechov, Střelice a Rozdrojovice. Byly
vyzbrojeny protiletadlovými kanony vz. 44
ráže 85 mm, viz obrázek, zaměřovanými
pomocí střeleckých radiolokátorů a s využitím hlásné služby ČSLA. Palebné možnosti
těchto kanonů byly přibližně 11 600 metrů
účinného výškového a 18 000 metrů maximálního dálkového dostřelu, rychlost palby
20 ran za minutu a úsťová rychlost střely 885
ms-1, s obsluhou sedmi až osmi vojáků. Kanony vz. 44 využívaly pro střelbu protipancéřové střely se stopovkou anebo časovací
tříštivo – trhavé granáty, jejichž časová iniciace byla nastavena v závislosti na výšce
a vzdálenosti cíle od děla.
Kasárna v Holubicích začala být ČSLA
budována od května roku 1956 a svou rozlohou se téměř shodovala se současným
areálem soukromých společností a přilehlé fotovoltaické elektrárny, viz Letecké
měřické snímky 1960. Budovy kasáren

„Nepřátelský bombardér, azimut 134°,
náměr 69°, výška 6100 metrů, tříštivo – trhavým, pálit!“ I takový povel mohl zaznít
na palebném postavení protiletadlového
kanonu vz. 44 v kasárnách v Holubicích
před více než šedesáti lety. Na kopci nad
částí obce Holubice – Kruh, směrem na
Blažovice, byla na přelomu padesátých
a šedesátých let 20. století vybudována palebná postavení dělostřelecké baterie a týlové zabezpečení 187. protiletadlového
dělostřeleckého pluku (187.pldp). 187.
pldp společně se 184.pldp tvořily, v rámci
76. protiletadlové dělostřelecké brigády
(76.pldb) Československé lidové armády
(ČSLA), obranu města Brna před napadením ze vzduchu. 76.pldb působila jako
součást protiletadlové obrany města Brna
od 1. 6. 1957 do 1. 9. 1961. Její hlavní velitelské stanoviště se nacházelo v bunkru

Protiletadlový kanon vzor 44.
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byly zbudovány z dřevotřískových panelů
a po terénních úpravách k nim byla postavena přístupová cesta z části obce Holubice – Kruh. Během roku 1957 byl do
kasáren přiveden elektrický proud. Nacházela se zde 3. protiletadlová dělostřelecká baterie, velení a štáb 187.pldp,
kterému byla pravděpodobně podřízena
východní skupina protiletadlových baterií
76.pldb. V areálu kasáren se, mimo jídelny
a ubikací, nacházelo také čtyři až pět palebných postavení protiletadlových děl se
skladišti munice, viz obrázek. Střelba děl
byla řízena z operační místnosti v budově
velitelské baterie 187.pldp, ve které operátoři na průhlednou manžetu zakreslovali
pohyb letadel a případných vzdušných cílů
ve vzdušném prostoru. Předávání prvků
pro střelbu proti vzdušným cílům jednotlivým protiletadlovým bateriím pluku zde
zabezpečovali čtyři radisté. Celkem v kasárnách v Holubicích sloužilo asi 50 až 60
vojáků.
Pro identifikaci letadel a sledování cílů
ve vzdušném prostoru byly využívány
střelecké radiolokátory přímo podřízené
76.pldb, jako byl například ve Vranově
u Brna. V Holubicích se radarová stanice
76.pldb nacházela nedaleko staré příjezdové cesty do Holubic – Kruhu od státní silnice Brno – Rousínov, v prostoru současné
vozovky dálnice D1, asi 200 metrů od severního okraje Holubic. Radarovou stanici obsluhovalo celkem osm vojáků,
s velitelem v hodnosti poručíka. Do kasáren v Holubicích si denně docházeli pro
stravu. Vojáci z kasáren pak zabezpečovali
střežení objektu radarové stanice v pravidelných službách.
Přibližně 230 metrů severně od kasáren, v jižní části Holubice – Kruh, se v té
době nacházela tělocvična. V domě vedle
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této tělocvičny bylo umístěno záložní místo pro spojení velitelství 187. pldp. Východně od tělocvičny, naproti přes silnici,
pak byly vystavěny čtyři dřevěné „finské“
domky, určené pro ubytování důstojníků
pluku.
Vojáci (především základní služby) sloužící v kasárnách Holubice využívali k cestování domů na tzv. „opušťák“ nebo i na
velitelství v kasárnách v Brně Řečkovicích
stopování aut na státní silnici Brno – Rousínov anebo železniční spoje ze stanice v Blažovicích. Ve svém volném čase velmi často
navštěvovali tzv. „Čaje o páté“ v Blažovicích
a ve Tvarožné. Ty byly v Blažovicích organizovány každý týden v sobotu nebo v neděli odpoledne v hostinci „U Jima“,
naproti základní školy. K poslechu a tanci
zde na hudební nástroje hrálo šest až osm
vojáků z kasáren v Holubicích, podle toho,
jak měli službu. V jídelně v kasárnách byl
dle pokynů velitele vždy, i mimo dobu výdeje stravy, připraven chléb s marmeládou,
aby vojáci v průběhu služby neměli hlad.
Další zajímavostí je zásobování kasáren vodou. Z počátku si vojáci vodu vozili v cisternách ze Slavkova u Brna. Později byl do
areálu kasáren přiveden vodovod a nacházela se zde i studna. Pokud se ale její spotřeba v Holubicích v krátké době navýšila, tak
kasárny byly bez vody. Vojáci základní služby tedy byli na sprchování dopravováni každých deset dní do lázní v Brně Zábrdovicích
a pro vodu na vaření jezdili i několikrát
denně do kasáren v Brně Slatině. Kasárny
v Holubicích také neposkytovaly téměř
žádné sportovní zázemí pro vojáky, kteří
především pro běžecká přezkoušení využívali starou příjezdovou cestu od státní silnice Brno – Rousínov do Holubic Kruhu. Po
ukončení základní vojenské služby v kasárnách v Holubicích se čtyři vojáci oženili
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a natrvalo usadili v Holubicích a šest až
sedm vojáků v Blažovicích.
Činnost 76.pldb byla oficiálně ukončena 1. 9. 1961. K tomu datu měla skončit
i dvouletá základní vojenská služba řady
vojáků sloužících v kasárnách v Holubicích. Z důvodu Karibské krize a hrozby
celosvětového válečného konfliktu jim ale
byla základní vojenská služba prodloužena
až do Vánoc roku 1961. Tyto další více než
tři měsíce ale vojáci působili na různých
funkcích a pozicích už nově vzniklé 76.
protiletadlové raketové brigády (76.plrb).
Od roku 1960 bylo totiž zahájeno budování kvalitativně vyšší protiletadlové obrany
Brna, s využitím čtyř protiletadlových raketových oddílů. Ty byly vyzbrojeny pro-

tiletadlovým
raketovým
kompletem
(PLRK) SA-75M DVINA a od 1. 9. 1961
byly začleněny do nové 76.plrb. Prvního
září 1978 pak došlo k rozšíření 76.plrb
o další čtyři protiletadlové raketové oddíly,
které byly vyzbrojeny PLRK S-125 Něva.
Objekty kasáren v Holubicích získala pro
své velkosklady společnost Jednota, která
je po svém zániku počátkem devadesátých
let odprodala dalším firmám. „Finské“
domky po důstojnících si koupili soukromí majitelé, kteří je dodnes užívají a stavebně upravují.
S úctou ke všem protiletadlovým dělostřelcům sloužících v kasárnách Holubice
zpracoval Ing. Jan Nohel, Ph.D.

Zdroje: https://forum.cspvo.cz/viewtopic.php?t=564
https://www.valka.cz/76-protiletadlova‑delostrelecka‑brigada-1957-1961-t48202
https://www.valka.cz/CZK‑vz-44-S-85 mm‑protiletadlovy‑kanon‑t121168
https://www.vhu.sk/85-mm‑tazky‑protilietadlovy‑kanon‑plk‑vzor-44-s/
https://ags.cuzk.cz/archiv/openmap.html?typ=lms & idrastru=WMSA08.1960.BRNO32.06868
Archív VHÚ Bratislava
Ilona Marinčová, Bohumil Robeš, Obec Holubice, F.R.Z. agency, 2013, 107 stran, ISBN 978-80-87332-58-0
Vzpomínky a osobní zážitky dvou z posledních protiletadlových dělostřelců, sloužících na 76. pldb v kasárnách
Holubice, v letech 1957-1959 a 1959-1961

KULTURA
Babské hody byly radostné a veselé
Holubické Babské hody se konaly stejně
jako loni o prázdninách, v sobotu 9. července, pod záštitou hostinského, pana Daniela Gerdy. Stárky se sešly jako obvykle po
obědě v Kruhu u zrcadla. Odtud pak vyšel
krojovaný průvod žen a dívek Holubicemi
za hudebního doprovodu dechové hudby
Galáni z Přibyslavi. Na řadě míst byl přerušen krátkými přestávkami, které stárky
vyplnily tancem, zpěvem a občerstvováním
vlastnoručně napečenými koláči, cukrovím
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a jednohubkami. Současně zvaly místní na
večerní venkovní zábavu s tombolou.
Na našich stárkách jsme opět mohli vidět
několik druhů krojů – sváteční kyjovské,
selské a podlužácké. To, co měly všechny
stejné, byla nazdobená vařečka. Bylo jich
dvanáct párů a pod vedením hlavní stárky
Jany Zetíkové nám večer při zábavě předvedly slavnostní nástup a také podařené
a vtipné půlnoční překvapení.
Bohužel nás potrápilo letošní nevyzpytatelné počasí, kdy se kvůli dešti musela zábava na poslední chvíli přesunout
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z venkovního prostoru před hospodou do
sálu, to ale naštěstí tanečníkům nevadilo
a zábava se protáhla až do pozdních ranních
hodin. Ještě dlouhou dobu po hodech jsem

slyšela při procházkách Holubicemi pozitivní a pochvalné ohlasy, jak se vše vyvedlo
a jak si je lidé užili…
Ilona Marinčová, kronikářka

Babské hody, stárky se sklepníky před obecním úřadem.

Výlet se zahrádkáři na zámky Nové Hrady a Litomyšl a také do termálních lázní
V sobotu 17. září jsme uspořádali tradiční výlet, tentokrát do Pardubického
kraje. Dopoledne jsme navštívili krásně
zrekonstruovaný zámek Nové Hrady, kde
jsme se při poutavé prohlídce dozvěděli od
paní průvodkyně zajímavosti z jeho historie a prohlédli jsme si pokoje s vystaveným
historickým nábytkem od renesance po
Biedermeier. Také jedenáct druhů nádherně udržovaných zahrad s bludištěm, vodními prvky, křížovou cestou a muzeem
v nás zanechalo hluboký dojem.
Po obědě nás čekala návštěva Litomyšle.
Na náměstí jsme navštívili trhy, prošli se
podloubím a poseděli v kavárně. Prohlídka
renesanční perly, místního zámku, byla na
závěr dne pomyslnou třešničkou na dortu.
Bohužel nás tentokrát potrápilo poměrně
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chladné počasí s občasnými dešťovými přeháňkami, ale i tak jsme si výlet užili a v podvečer jsme se vrátili plni dojmů domů.
Posledním zájezdem byl jednodenní pobyt
v lázních Veľký Meder, kam jsme se vydali
v sobotu 1. října. Letos už podruhé jsme se
mohli ohřát v termálních bazénech a sklouznout se na tobogánech.
Tím naše aktivity nekončí, v pátek
25. listopadu máme pro naše členy a jejich rodinné příslušníky připravený kurz
„Vypichovaná adventní dekorace na
stůl,“ který povede paní Jana Zetíková,
stačí se jen přihlásit. A v sobotu 10. prosince nás čeká největší zahrádkářská akce:
košt pálenek, tentokrát spojený se soutěžní
ochutnávkou pomazánek a čehokoliv slaného či sladkého z ořechů. Jste srdečně zváni.
HOLU B I CKÝ ZP R AVODAJ 3/ 2022

Výlet se zahrádkáři na zámku Litomyšl.

Velký úspěch Jany Zetíkové na celostátní Floristické soutěži v Olomouci
Jak jste se mohli dočíst v červnovém čísle našeho zpravodaje, tak v pátek 13. května vyhrála naše členka, paní Jana Zetíková,
1. místo na okresní floristické soutěži ve
Slavkově, kterou pořádal Český zahrádkářský svaz. Postoupila tak do krajské soutěže,
která se konala 2. června v Prostějově, kde
byla opět nejlepší s malou kulatou kyticí
pro nevěstu a nádhernou vypichovanou
miskou na svatební stůl.
Finále Floristické soutěže se konalo
v pátek 30. září na výstavě Flora Olo‑
mouc, kde Jana nezklamala a v silné
konkurenci zcela zaslouženě zvítězila
s dárkovou kyticí pro předsedajícího
kongresu a s vypichovanou dekorací
určenou na řečnický pult mezinárodní‑
ho kongresu.
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Vítězka, paní Jana Zetíková,
při vytváření vypichované misky.

Jménem místní organizace ČZS Janě
moc gratuluji k vítězství a velmi jí děkuji
za úspěšnou reprezentaci holubických zahrádkářů.
Ilona Marinčová, předsedkyně ZO ČZS Holubice
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Svatováclavské hody očima stárek
Jako každým rokem se i letos konaly
Svatováclavské hody, které připadly na 23.
až 25. září. Už celý týden před hody jsme
hlídali a připravovali máju, kterou jsme
v pátek ozdobili a postavili na návsi.
V sobotu jsme se v krojích vydali na
zvaní s rozmarýnkou po obci a následně
zahájili první večerní krojovanou zábavu.
Proběhlo mašličkové sólo, vynášení stárků
a připravena byla i bohatá tombola. Letošní ročník byl trošku krokem do neznáma
přidáním vyhřívaného stanu před hostinec, čímž jsme se pokusili alespoň trošku
navýšit kapacitu sálu.
V neděli nás čekala slavnostní mše
svatá, která se původně měla odehrát

před kostelem sv. Václava, ale kvůli
chladnému počasí jsme se ji nakonec rozhodli přesunout dovnitř. Celou obec
jsme prošli slavnostním průvodem za doprovodu dechové hudby Dambořanka,
která s námi strávila celý víkend. Večer
taneční parket v sále opět zaplnilo dvanáct krojovaných párů a tančilo se a zpívalo až do ranních hodin.
Tímto bychom rádi poděkovali obci
i hostinci U Kapličky za spoluorganizaci,
sponzorům i všem, kteří nás jakkoli podpořili a podali nám pomocnou ruku. Věříme,
že letošní ročník jsme si užili nejen my, ale
i ostatní účastníci a budeme se těšit na kácení máje v sobotu 22. října.
za všechny stárky Pája a Gabča Koukalovy

Průvod stárků na Václavských hodech.
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Pokračujeme ve hře Hrajeme si celý rok
Po letní prázdninové přestávce opět od
1. září pokračujeme v celoroční venkovní
hře Hrajeme si celý rok, kdy účastníci plní
každý měsíc nové úkoly rozmístěné v různých částech obce nebo vyrábí či fotí ve
tvořivé části hry.
Už nás čekají jen poslední tři měsíce.
Počátkem ledna vylosujeme z hráčů, kteří
odevzdali všech deset správně vyplněných
formulářů, jednoho, který vyhraje wellness
poukaz v hodnotě 6000,- Kč.
Na fotce je slečna Nikolka Šťastná, která
vyhrála v červnu poukaz do aquaparku Vyškov v hodnotě 500,-Kč. Gratulujeme.

Nikolka Šťastná vyhrála poukaz do
Aquaparku Vyškov.

Za kulturně – školskou komisi
Petra Šujanová a Ilona Marinčová

FARNÍ OKÉNKO
V sobotu 10. září proběhl na farní zahradě 9. farní den na téma: sv. Petr a Pavel.
Počasí nám zrovna moc nepřálo, i tak si
děti užily skákací hrad, dopravní hřiště
a opékání špekáčků. Teta Peťa si pro ně nachystala soutěž, které se nakonec zúčastnili za velkého povzbuzování i jejich rodiče
a Otec Pavel. Všichni obdrželi odměny za
skvělý výkon. Všem, kteří pomohli, při
přípravě této akce velice děkuji.
Od 15. října dojde ke změně kněží. Otec
Pavel Lacina byl ustanoven farářem ve farnosti Žarošice, místo něj do Pozořic, a tedy

Perníčky připravené pro farní den.

i k nám, přijde Otec Václav Hejč, který doposud působil ve farnosti Křižanov.
za holubické farníky Miloslava Malíková

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HOLUBICE - VELEŠOVICE
Povídání hajného Holuba
Určitě jste někdy slyšeli, jak si myslivci
povídají. A taky jste někdy netušili, o čem
se baví? Pojďme se tentokrát spolu podívat
na některé výrazy myslivecké hantýrky.
„Na ještě mokrou trávu cesty seskakuje zajíc, s funivým „chééé“ ho bezprostředně násleH O LU B I CKÝ Z P R AV O DAJ 3 /2 0 2 2 

duje mladý šesteráček s větrníkem u země.
Zajíc se otočil do protisměru. Obě zvířata byla
několik decimetrů od sebe, srnec mírně pozvedl
hlavu na nataženém krku a pokrčil přední běh
jako vzorně vystavující ohař.“
Zdeněk Hlaváč,
Z myslivcova deníku a receptáře
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Co to znamená, když se myslivci baví o...
barva – krev
běhy – končetiny srstnaté zvěře a psů
čabraka – bělavé skvrny po obou stranách
hřbetu na srsti muflona
halali – zvláštní fanfára
hlodáky – přední zuby zvěře z řádu hlodavců
holá – zvěř bez paroží
hřad – noční zásed pernaté zvěře na stromě
kaňkování – období páření šelem psovitých,
Plnění úkolů myslivecké hry.
kočkovitých a lasicovitých
kelka – krátký ocas zvěře jelení, dančí, medvěda a bobra
lončák – sele prasete divokého
metání – porod mláďat černé zvěře, hlodavců a šelem včetně loveckých psů
mžurka – třetí víčko ve vnitřním koutku oka ptáků
peleš – hnízdo dravce
slechy – uši
světla – oči
spárky – r ohovitá kopýtka, jimiž končí prsty zvěře jelení, daňčí, muflonů, kamzíků a divočáků
šoulačka – způsob lovu
újeď – padlinu dobytčí nebo kus zvěře položené jako návnada za účelem zlákání zvěře,
nazýváme újedí
větrník – nos spárkaté zvěře, krom prasete divokého
zbraně – u kňoura v dolní čelisti páráky a v horní klektáky, bachyně má háky
zhaslá zvěř – střelená zvěř
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Vyhodnocení soutěže Po stopách hajného
Holuba
Foto: Plnění úkolů myslivecké hry
Během prázdnin probíhala na střelnici
v Holubicích a u rybníka ve Velešovicích
soutěž s mysliveckou tématikou. Všem
účastníkům děkujeme a doufáme, že se
soutěž líbila. Z přišlých formulářů jsme
vylosovali z Holubic tyto výherce:

1. cena Ú
 niková hra v přírodě pro celou
rodinu – rodina Vičarova
2. cena Povídání o včelách s ukázkou úlu
– Terezka Šišmová
3. cena P
 rohlídka Záchranné stanice pro
volně žijící živočichy v Rajhradě –
rodina Čechovská a Švábova
Za MS Holubice
– Velešovice Pavel a Pavla Křížovi

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Srdečně blahopřejeme všem občanům, kteří oslavili své životní jubileum:
Vážení spoluobčané, abychom předeČervenec paní Hana Hrdinová
pan Josef Frank
šli případným konfliktům a nedostali se
do rozporu se zákonem (č.110/2019 Sb. o
Srpen
paní Jana Brtníková
zpracování osobních údajů), vyzýváme
pan Josef Juránek
ty občany, kteří se zveřejněním svých
Září
pan Pavel Frank
údajů v této rubrice nesouhlasí, aby svoji
		paní Věra Černá
námitku sdělili písemně nebo telefonic		paní Libuše Plisková
ky na obecní úřad
		paní Emilie Trávníčková
Rozloučili jsme se:
Žádáme rodiče nově narozených dětí,
paní Miluška Mášová
aby je po obdržení rodného listu co nejdří‑
paní Jarmila Švábenská
ve přihlásili na obecním úřadě, děkujeme.
pan Bohumír Anders
pan Jan Klusal
Ilona Marinčová, místostarostka

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY A ZE ŠKOLY
Ze školky
Prázdniny jsou za námi a v září se opět
mateřská škola naplnila dětmi. Začátek
školního 2022/2023 přinesl několik změn.
Jelikož je počet dětí v naší vesnici rok
od roku vyšší, rozhodla se paní ředitelka
vytvořit všechny třídy mateřské školy heterogenní – smíšené. Vzdělávání je tedy
pro jednotlivé třídy stejné, stejně jako počty dětí. V současné době navštěvuje mateřskou školu 84 dětí ve věku 3 až 7 let.
V každé třídě je 28 dětí. Rozrostl se i počet
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zaměstnanců v mateřské škole. Ve třídě
Pejsků vyučuje paní učitelka Pavla Šťastná
a Veronika Stehlíková, ve třídě Koťátek
Markéta Chromá a Hana Nerádová. Ve třídě Berušek pak Petra Šťastná a Michaela
Koutná a asistentka pedagoga Veronika
Přichystalová. Nově také využíváme možnosti školní asistentky pro mateřskou školu a tou je Michaela Káčerková.
Od 1. 9. 2022 je aktualizovaný školní
řád pro mateřskou školu a najdete ho na
nástěnce v šatně své kmenové třídy nebo
na webových stránkách školy. Dále také
23

upravujeme a aktualizujeme školní vzdělávací program.
Zapojili jsme se do Operačního programu Jan Amos Komenský – šablony pro
MŠ. Cílem tohoto programu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu
a inkluzivnímu vzdělávání prostřednic-

tvím podpůrných personálních pozic,
vzdělávání pracovníků škol a školských
zařízení, vzájemného sdílení zkušeností,
spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.
První měsíc v mateřské škole je pro
všechny děti adaptační. Zvykají si na nový

Berušky.

Koťátka.
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Pejsci.

režim, pravidla a odloučení od rodičů.
Rádi bychom, aby toto období bylo pro
všechny klidné, vstřícné, plné porozumění
a vzájemné tolerance.
Pro děti připravujeme řadu akcí, ať už
přímo ve školce, nebo mimo ni. Dále pak
podzimní tvoření s rodiči a v domově pro
seniory ANVETE. Děti v posledním roce
předškolního vzdělávání a děti s odkladem školní docházky budou od listopadu
jezdit na plavání do Vyškova.
Petra Šťastná zástupkyně pro MŠ

Knihobudka
Před mateřskou školou vyrostla přes
prázdniny knihobudka. Můžete do ní
vkládat dětské knihy, které našim mateřáčkům ještě udělají radost. Prosíme
pouze pěkné knihy.
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Knihobudka.
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Ze školy
Další školní rok v životě Holubic se rozběhl naplno a hned od samého začátku byl
plný událostí. 1. září jsme spolu s hosty přivítali naše nové prvňáčky. Letos jich máme
už 23. Zvyšující se počet žáků vyžaduje více
péče. Podařilo se nám navýšit kapacitu
školní družiny, využili jsme možnosti půlit
hodiny českého jazyka a angličtiny v prvním ročníku. Úměrně s tím se nám zvýšil
počet zaměstnanců. Jen v základní škole
přibyli od začátku školního roku tři noví
pracovníci; školní asistent a vychovatel
školní družiny Alexandr Hebnar, asistentka pedagoga ve třetí třídě Silvie Friedmanová a paní učitelka Sylvestra Novotná,
která učí v první třídě. Vytvořili jsme na
vedení školy novou pozici administrativní
pracovnice.

Naše škola se zapojila do Operačního
programu Jan Amos Komenský. Po dva
roky budeme čerpat finanční prostředky
pro základní školu, mateřskou školu
a školní družinu na školní asistenty, další
vzdělávání pedagogických pracovníků,
na inovativní vzdělávání a komunitní set
kávání.
V rámci Národního plánu obnovy a za
podpory obce Holubice digitalizujeme
školu. Letos začínáme vyučovat informatiku už ve čtvrté třídě a chceme našim žákům nabídnout kvalitně vybavenou školu.
Školu vybavujeme novými notebooky,
ozoboty, připravujeme nákup Lega Education a dalších robotických pomůcek.
Toto vybavení je finančně velmi nákladné, postupujeme po částech a pravidelně
tento inventář obnovujeme a doplňujeme.
Využíváme také spolupráci a konzultací

Naši prvňáčci.
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v rámci výuky informatiky se slavkovskou
školou Komenského.
I letos budeme pokračovat v doučování
žáků, kteří potřebují zvýšenou péči.
Z dalších drobných projektů a plánovaných aktivit bych zmínila: Medové snídaně, EDUbus, 72 hodin – Pomáhám, protože
chci, 3D kino, mobilní planetárium a další.
Pokračujeme ve výuce angličtiny s rodilým
mluvčím a nově jsme se zapojili do projektu Celé Česko čte dětem. Už nyní si Vás dovolujeme pozvat na prosincový vánoční
jarmark, na který si naši žáci připraví výrobky k prodeji. Dále se připravujeme na
každoroční kurzy plavání.
V září naši starší žáci absolvovali školu
v přírodě v enviromentálním středisku
Sluňákov u Olomouce, se kterým bychom
rádi navázali spolupráci, jezdili sem opakovaně, využívali školení pro naše pedagogy.

Vzhledem k tomu, že škola už opravdu
praská ve švech, nemohli jsme rozšířit nabídku kroužků, jak jsme plánovali. Přesto
dětem nabízíme pravidelné volnočasové
aktivity a připravujeme i několik jednorázových setkání tematicky zaměřených na
všestranný rozvoj. V současnosti nabízíme
našim žákům keramický kroužek, připravujeme kroužek flétny, v družině děti pravidelně navštěvují sportovní halu. Na škole
začala působit pobočka slavkovské ZUŠ
Františka France. Hudební výuku dětem
nabízí Hudební škola Radka Meluzína.
Větší nabídku kroužků budeme moci dětem nabídnout až po dokončení přístavby
za dva roky.
Letošní rok a finanční situace se projevila
i u nás ve škole. Pracujeme ale tak, aby dopady této situace naši žáci nepocítili a do školy
se těšili. Mgr. Jana Ševčíková, ředitelka školy

LOGOPEDICKÉ OKÉNKO
V logopedické ambulanci se můžete
setkat se spoustou výrazů, kterým nerozumíte a často vám je ani nikdo nevysvětlí.
Pojďme si tedy říct srozumitelně, co která
diagnóza znamená.
Narušená komunikační schopnost
(NKS) – dnes hojně používaný výraz,
který nahradil termín poruchy řeči a jsou
v něm obsaženy jak jazykové, tak nejazykové prostředky komunikace.
Dyslálie – pokud vaše dítě neumí používat některou hlásku v běžné řeči nebo
není tvořena správně. Do sedmi let se
jedná o normální jev. Je to nejběžnější
typ NKS. Příklad: dítě neumí vyslovit hlásku R: Mami, půjdeme si hlát na písek?
Vývojová dysfázie – jedná se nerovnoměrný vývoj řeči vzhledem k věku a rozumovým schopnostem. Často bývá
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velký rozdíl mezi verbálními a neverbálními schopnostmi dítěte. Příklad: dítě rozumí všemu, co mu říkáte, splní zadané
úkoly, ale v komunikaci používá jen pár slov.
Mutismus – ztráta schopnosti používat mluvenou řeč (odmítání, strach atd.)
Nejčastěji vázaný na situaci, tzv. elektivní mutismus. Příklad: dítě nemluví s paní
učitelkou ve škole, ale venku mu to nečiní
potíže.
Rhinolalia (huhňavost) – porucha
zvuku řeči. Zavřená – příčinou může být
např. zvětšená nosní mandle, polypy atd., otevřená – obrna měkkého patra,
porucha patrohltanového závěru atd. Typický vzhled dítěte jsou otevřená ústa,
unavený vzhled, plochý hrudník. Příklad: u zavřené huhňavosti mluví dítě jako
při rýmě.
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Palatolalie – porucha řeči při rozštěpu
patra. Dobře řešitelné díky včasným operačním zákrokům. Jsou zde změny v rezonanci, porucha zvuku souhlásek,
porucha artikulace atd.
Balbuties (koktavost) – porucha fonačních a artikulačních pohybů. Rozlišujeme formu tonickou – mmmmaminka,
klonickou – mamamamaminka a kombinaci obou.
Tumultus sermonis (breptavost) –
tempo řeči je hodně zrychlené nebo nerovnoměrné a je díky tomu zhoršená
srozumitelnost. Příklad: dítě mluví velmi
rychle, z řeči mu vypadávají slova. Po zpo-

malení tempa řeči je vše v pořádku. Svůj problém si neuvědomuje.
Dysartrie – porucha motorické realizace řeči z důvodu poškození CNS (trauma CNS, úraz hlavy, obrna atd.)
Toto je opravdu jen velmi zjednodušené vysvětlení nejčastějších forem NKS.
Pro představu si pusťte video S Hurvín‑
kem za lékařem Vady řeči
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=ndVzoS‑oqts
ŠKODOVÁ, Eva a Ivan JEDLIČKA.
Klinická logopedie. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-340-6.
Vaše logotetka Pavla Křížová

ZE SPORTU
Tělovýchovná jednota Holubice – oddíl volejbalu
Poslední srpnovou sobotu organizovala TJ Holubice tradiční volejbalový turnaj, který poprvé proběhl se zahraniční
účastí silného týmu, a to Slovanu Vídeň.
Turnaje se účastnily také týmy Brno A, B;

Kometa; Komárov A, B; Drásov; Šlapanice; Orel Pozořice a Zlín. Týmy byly rozděleny do tří výkonnostních skupin.
Los hlavní soutěže s ligovými týmy svedl proti sobě už ve skupině Holubice A se

Vyznamenaný pan Arnošt Šmerda (uprostřed) na Tradičním volejbalovém turnaji v Holubicích.
28

HOLU B I CKÝ ZP R AVODAJ 3/ 2022

Slovanem Vídeň; ten sice exceloval 2:0, ale
ve finále se oba soupeři potkali znovu a vítězství nakonec slavil náš tým Holubice A!
V prostřední výkonnostní skupině –
krajské a okresní – si pětice mužstev zahrála každé s každým a trofej získalo B
mužstvo Holubic.
Domácí tým Holubice C ovládl i třetí
výkonnostní kategorii, když porazil týmy
ze Šlapanic a Pozořic.
Při zahájení turnaje byl oceněn pan Arnošt Šmerda, který z rukou předsedy Okresního sdružení České unie sportu Jiřího

Moudrého a tajemníka Zdeňka Jelínka převzal cenu pro osobnost roku v oblasti sportu
v okrese Vyškov za rok 2021. Zcela po zásluze – letos oslavil kulaté 80. narozeniny a holubický volejbal na různých úrovních vede
už šedesát let!
Zdroj:https://vyskovsky.denik.cz/ostatni_region/volejbalovy‑pohar‑holubic‑zustal‑doma
‑cennejsi‑je‑ale‑navazana‑druzba-20220829.
html?fbclid=IwAR2MBrpF
celouRthoNIceA0vh‑zrTxhpDBIn0xkutfvLc
MPiyrJqWixUnrk

Níže v tabulkách naleznete rozpis a výsledky již odehraných zápasů jednotlivých
volejbalových oddílů.
Volejbal – Muži A (2. liga)
08. 10. 2022, 10:00 a 13:00

Staré Město

-

Holubice

15. 10. 2022, 10:00 a 13:00

Holubice

-

Palkovice

22. 10. 2022, 11:00 a 15:00

Šlapanice

-

Holubice

05. 11. 2022, 10:00 a 13:00

Holubice

-

Kojetín

12. 11. 2022, 11:30 a 15:00

Napajedla

-

Holubice

19. 11. 2022, 10:00 a 13:00

Holubice

-

Kometa

29. 10. 2022, 10:00 a 13:00

Nový Jičín

-

Holubice

10. 12. 2022, 10:00 a 13:00

Holubice

-

Morávka

17. 12. 2022, 11:00 a 13:00

Brno - jih

-

Holubice

14. 01. 2023, 10:00 a 13:00

Holubice

-

Staré Město

21. 01. 2023, 10:00 a 13:00

Palkovice

-

Holubice

28. 01. 2023, 10:00 a 13:00

Holubice

-

Šlapanice

11. 02. 2023, 10:00 a 13:00

Kojetín

-

Holubice

18. 02. 2023, 10:00 a 13:00

Holubice

-

Napajedla

25. 02. 2023, 10:00 a 13:00

Kometa

-

Holubice

11. 03. 2023, 10:00 a 13:00

Holubice

-

Nový Jičín

18. 03. 2023, 10:00 a 13:00

Morávka

-

Holubice

25. 03. 2023, 10:00 a 13:00

Holubice

-

Brno - jih
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Volejbal – Muži B (okres)
04. 09. 2022, 10:00 Holubice
- Luleč
11. 09. 2022, 10:00 Orlovice
- Holubice
18. 09. 2022, 10:00 Holubice
- Slavkov
25. 09. 2022, 10:00 Holubice
- Drnovice
02. 10. 2022, 10:00 Hrušky
- Holubice
09. 10. 2022, 10:00 Holubice
- Marefy
16. 10. 2022, 10:00 Dědice
- Holubice
07. 05. 2023, 10:00 Luleč
- Holubice
14. 05. 2023, 10:00 Holubice
- Orlovice
21. 05. 2023, 10:00 Slavkov
- Holubice
28. 05. 2023, 10:00 Drnovice
- Holubice
04. 06. 2023, 10:00 Holubice
- Hrušky
11. 06. 2023, 10:00 Marefy
- Holubice
18. 06. 2023, 10:00 Holubice
- Dědice
Volejbal – Junioři (1. liga)
01. 10. 2022, 10:00 a 14:00 Holubice
09. 10. 2022, 10:00 a 14:00 Holubice
12. 11. 2022, 10:00 a 14:00 Č. Krumlov
13. 11. 2022, 10:00 a 14:00 Holubice
27. 11. 2022, 10:00 a 14:00 Polná
17. 12. 2022, 10:00 a 14:00 Prosek B
14. 01. 2023, 10:00 a 14:00 Rychnov n. K.
15. 01. 2023, 10:00 a 14:00 Holubice
05. 02. 2023, 10:00 a 14:00 Č. Budějovice
25. 02. 2023, 10:00 a 14:00 Holubice
26. 02. 2023, 10:00 a 14:00 Drásov
11. 03. 2023, 10:00 a 14:00 Holubice
Volejbal – Žáci (okres)
Rozřazovací turnaj
18. 09. 2022 Holubice - Vyškov H
18. 09. 2022 Holubice - Vyškov D
18. 09. 2022 Holubice - Šlapanice

Výsledek
3:0
1:3
3:0
odloženo
0:3

Rychnov n. K.
Č. Budějovice
Holubice
Drásov
Holubice
Holubice
Holubice
Polná
Holubice
Č. Krumlov
Holubice
Prosek B

2:0
2:0
2:0
za TJ Holubice, oddíl volejbalu Petr Marcoň
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Holubáckééé nohec
Perfektní organizaci nohejbalového
šampionátu starších žáků korunoval
dvojím zlatem náš František Dlabka
Předposlední srpnový víkend se v Holubicích
sešla žákovská elita, aby soupeřila ve dvojicích
a trojicích na Mistrovství České republiky
v nohejbalu. V obou soutěžích sice zvítězili papíroví favorité MNK Modřice, za které hraje
holubický odchovanec František Dlabka, ale
kvalita největších soupeřů byla tak velká, že
modřičtí nezískali žádný z titulů bezpracně.

Souboj na síti.

Vítězné družstvo Modřic na bedně.

Mistrovství ČR dvojic v sobotu
20. srpna
Pětadvacet zaregistrovaných sestav bylo
nasazeno a rozlosováno do sedmi tříčlenných a jedné čtyřčlenné skupiny. Do čtvrtfinále síto proselo jen hodně kvalitní
sestavy: favorizované Modřice A, Žďár nad
Sázavou, Karlovy Vary A a Český Brod.
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První sestava Modřic v semifinále svedla
tvrdou bitvu s houževnatým Žďárem nad
Sázavou. Ještě větší drama poskytla divákům druhá semifinálová řežba, kde Západočeši rozhodli o postupu do finále až za
devítek v rozhodující zkrácené sadě. Středočeši si poté spravili chuť v souboji o třetí místo a deklasovali zjevně unaveně
působící Žďár nad Sázavou a získali bronz.
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Jak prohlásil trenér Českého Brodu Lukáš
Červenka: „Jsem s bronzem spokojen, ve starších žácích jsou silné ročníky, kde dominuje pět
klubů. Toto mistroství ukázalo další. Jsou to
Modřice, Karlovy Vary, Žďár nad Sázavou,
Český Brod a teď i Čakovice, které předváděly
oba dny kvalitní nohejbal.“
Finále poskytlo vše, co může špičkový žákovský nohejbal nabídnout. Na obou stranách stáli hráči a hráčky, kteří působí
v dorostenecké lize, a dokonce i v týmech
dospělých. Tvrdé údery střídali s jemnou
technikou a nesmlouvavými výběry obtížných míčů v poli. K vidění byly i souboje
nad sítí, včetně skákaných smečů. V koncovkách obou setů se ale přeci jen prosadila
zkušenost a vybroušenost Modřic A. Trenér Modřic Petr Jahoda neměl důvod být
nespokojen: „V soutěži dvojic jsem nasadil
sestavu tří silných hráčů. Michael Svoboda je
jasně nejlepším starším žákem v republice. Ve
výborné kondici jsou i Tom Jahoda s Fandou
Dlabkou. Po celý turnaj jsem je pravidelně střídal, protože jsem jim všem věřil, i když jsme se
v semifinále proti Žďáru a ve finále proti Karlovým Varům dostali ve druhém setu až do stavu
9:9. Přesto jsme tyto momenty zvládli a v průběhu celého mistrovství neztratili ani set.“
Celkové výsledky mistrovství dvojic 2022:
1. MNK mobilprovás Modřice „A“ (Jahoda,
Dlabka, Svoboda)
2. SK Liapor Karlovy Vary „A“ (Gregor, Lebeda)
3. TJ SLAVOJ Český Brod „A“ (Bálek, Červenka)
4. UNITOP SPK Žďár nad Sázavou (Sobotka,
Sládek, Rychlý)

MČR trojice v neděli 21. srpna
Kdo přišel i na nedělní část šampionátu,
nelitoval, protože soupeření v královské
nohejbalové disciplíně má vždy své kouzlo,
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byť se jedná o žáky nebo i žákyně. Šestnáct
trojkových týmů bylo tentokrát nasazeno
a dolosováno do čtyř čtyřčlenných skupin.
O nakropení se postaral noční déšť, takže nebylo třeba zvláštních úprav a mohlo se začít.
Znovu postupovali vítězové skupin přímo, ale tentokrát do čtvrtfinále a druzí
s třetími si to ve vloženém osmifinále rozdali mezi sebou o postup. Poté už Modřice
A přes problémy v koncovce druhé sady
nakonec vyřadily dobře sestavený tým
Karlových Varů.
V semifinále se proti Modřicím postavily
stále se lepšící Čakovice. Nad sítí vládl
Svoboda nejen blokem, ale i odhadem,
kdy posílit pole. Ve druhém semifinále se
Český Brod podle očekávání snadno vypořádal s Peklem nad Zdobnicí. V boji
o třetí místo Peklo podlehlo Čakovicím,
takže bronz putoval do Prahy.
Finále nabídlo bitvu dvou týmů, které
spolu ovládají špičku žákovského nohejbalu už několik let a mají svého soupeře
dokonale přečteného. S posledním míčem
potom mohli staronoví šampióni zvednout ruce nad hlavu a zatančit si vítězné
kolečko. Trenér modřických kluků Petr
Jahoda měl pro své svěřence jen slova
chvály. „V disciplíně trojic jsme chtěli navázat
na povedené dvojice. A opět jsme získali titul, stejně jako loni, bez ztráty setu. Naši kluci v obou
mistrovstvích ustáli mentálně pozici hlavních favoritů a splnili vytýčený cíl, čímž byly oba tituly.
Celý den i v zápasech ve skupinách makali naplno a do semifinále a finále, kde je čekali nejtěžší
soupeři, šli rozehraní a v dobrém tempu. Rád bych
touto cestou poděkoval týmu holubických mužů,
kteří klukům po dva týdny poskytovali tréninkový
sparing. V holubickém areálu se takto významná
akce pořádala poprvé. Nohejbal zde milují. Musím říci, že oběma mistrovstvími žila doslova celá
dědina. Krásný zrekonstruovaný areál se třemi
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kurty poskytl oběma šampionátům skvělé herní
podmínky i zázemí. A co bylo až zázračné, bylo
počasí. I když po oba dny byla téměř celá republika a blízké okolí Holubic zaplaveny dešti, tak
v sobotu i neděli se udál „holubický zázrak,“ tedy
téměř ideální nohejbalové počasí. Já ty místní lidičky tak trochu podezírám, že se od pátku trvale
střídali v místním kostele na modlitbách.“

Děkuji všem, kteří nám pomáhali s organizací a hladkým průběhem celého mistrovství, od lajnování, přípravu kurtů až po
občerstvení. Za zajištění sponzorských darů
děkuji paní místostarostce Iloně Marinčové
a paní Monice Krystmanové. Velké poděkování patří hlavním sponzorům: Atelieru 99
a firmě Colas a také všem věrným fanouškům. Bez úžasné divácké podpory by holuCelkové výsledky mistrovství trojic 2022: bický nohejbal nebyl tím, čím je dnes.
1. MNK mobilprovás Modřice „A“ (Dlabka,
za TJ Holubice, oddíl nohejbalu Roman Dlabka
Svoboda, Jahoda)
2. T
 J SLAVOJ Český Brod „A“ (Červenka,
Bálek, Baloun)
3. TJ AVIA Čakovice (Zapletal. Katz, S. Deswart,
L. Deswart, Blecha)
4. T
 J Peklo nad Zdobnicí „A“ (Jarkovský,
Kopecký, Teplý)

Tělovýchovná jednota Holubice – oddíl florbalu
Koncem letních prázdnin, které byly ve
znamení nabírání sil jak hráči, tak trenéry,
se nám rozjela nová florbalová sezóna.
Jako v minulých letech, tak i v nové sezóně budou florbalové tréninky dětí i dospělých dvakrát týdně – děti v neděli od 17:00
do 18:00 a v úterý od 16:30 do 17:30 hodin.
Dospělí trénují v neděli od 18:00 do 19:00
a v pondělí od 20:30 do 21:30 hodin.
V rámci dětí bude nadále pokračovat
spolupráce s oddílem florbalu ve Slavkově. Pod společnou hlavičkou budeme mít
v oficiálních soutěžích Českého Florbalu
oddíl kategorie přípravky a oddíl kategorie Elévů. Starší děti se mohou v případě
zájmu domluvit na spolupráci i v dalších
kategoriích.
Máme v plánu zúčastnit se i několika
turnajů mimo ligu a zorganizovat přátelská utkání s okolními obcemi tak, aby si
mohly zahrát všechny děti.
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Přátelské utkání v Pozořicích za Holubice.

V jarním zpravodaji jsme prezentovali
naše úspěšné hráče a dnes bychom v tom
chtěli pokračovat a představit Vám Lenku
Vojáčkovou, která s námi na trénincích
také začínala.
Lenka je součástí reprezentace ČR dívek do patnácti let, reprezentovala JMK
na Olympiádě dětí a mládeže, kde s týmem odsadila 3. místo a individuálně
dvakrát převzala trofej nejlepšího hráče
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své kategorie na mezinárodním turnaji
Prague floorball cup.
Ahoj Lenko můžeš nám říct, jak jsi
začala s florbalem?
Poprvé jsem florbalku chytla už ve školce, pak jsem měla menší pauzu a vrátila se
k florbalu v sedmi letech do týmu florbal
Židenice, v Holubicích se tehdy ještě florbal
nehrál. Jakmile jsem byla starší, začala jsem
se zlepšovat a chodit na tréninky i do Holubic, kde mezitím vznikl florbalový tým.
Kde momentálně hraješ?
Teď hraji za Bulldogs Brno v kategorii
starší žákyně a dorostenky. Zrovna nám
začala sezóna, tak mám málo času, když
mám ale trochu volna, jdu si zahrát v Holubicích s dospělými, abych se zlepšovala.
Jaké pozice na hřišti nejčastěji hraješ
a co tě na tom baví?
U nás hrajeme rozestavění 1-2-2, kde
nejčastěji hraji křídla a pak centry, ale když
je potřeba tak i obránce. Samozřejmě se to
snažím střídat, abych byla univerzální
hráčka a pomohla týmu na všech pozicích.
Vzpomeneš si na nějaký silný zážitek
s týmem Holubic?
Tak v minulosti jsme hráli jako tým
v Orelské lize kategorii mladší žáci, věkem

jsme byli ještě elévové a elévky, byly to naše
první zkušenosti se soutěžními zápasy a vůbec se nám nedařilo a prohrávali jsme. Ale
postupně jsme nabírali zkušenosti, a nakonec se nám přece jen podařilo v jednom zápase remizovat. Všichni jsme z toho měli
velkou radost a začali věřit, že můžeme hrát
vyrovnané zápasy a také vyhrávat.
Co si myslíš, že je důležité, aby se člo‑
věk ve florbale posouval?
Tak zaprvé vás ten sport musí bavit,
abyste měli chuť se zlepšovat. Potom samozřejmě záleží, jak k tomu budete přistupovat a kolik času věnujete tréninku.
Můžete mít třeba i individuální tréninky,
a je dobré trénovat i doma.
Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho florbalových úspěchů.
Trenéři kontakt:
Pája Koukalová – 736 765 944,
paja.koukalova@gmail.com
Alexandra Vojáčková – 725876872,
alex.vojackova @seznam.cz
Filip Vojáček – 739 603 836,
fil.voj@seznam.cz
Za TJ Holubice, oddíl florbalu,
Alexandra Vojáčková

Ocenění reprezentantů Jihomoravského kraje za Olympiadu dětí a mládeže ČR.
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Tělovýchovná jednota Holubice – oddíl fotbalu
Děti z mladší přípravky a minipřípravky
sehrály na konci prázdnin přípravné utkání
v Komořanech.
Na přelomu prázdnin odstartovaly soutěže přípravek a žáků v OFS Vyškov. Mladší
přípravka vstoupila do sezony velmi dobře, když porazila Heršpice B 9:4. Další
dva zápasy jsme prohráli v Hodějicích
10:8 a Křižanovicích 10:3. Poté jsme porazili Kobeřice – Šaratice 14:6. Střelecky
se nejvíce daří Vojtovi Křížovi, který vsítil již dvacet gólů. Všechny děti ukazují
snahu, bojovnost a zaslouží si velkou pochvalu. Aktuálně máme před sebou zápas
se Slavkovem u Brna. S každým zmíněným týmem budeme hrát na podzim ještě
jeden zápas.

Starší děti mohou hrát za mladší žáky ve
sdruženém týmu Velešovice – Holubice.
Doposud vyhrály zápas s Dědicemi 12:1
a prohrály zápasy s Bohdalicemi 20:1,
FK Drnovicemi C 9:2, Kobeřicemi – Šaraticemi 19:1, FK Drnovicemi B 21:0
a Slavíkovicemi 16:0.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem stávajícím sponzorům: Obci Holubice, Mirroru CZ, spol., s. r. o., Atelieru 99, s. r. o.,
Šumickému pivovaru Vildenberg. Také
chci poděkovat novým sponzorům, kteří
se rozhodli i v této složité době podpořit
TJ Holubice, jsou to: Daikin Device
Czech Republic, s. r. o., Potrusil, s. r. o.
a Colas CZ, a. s.
za TJ Holubice, oddíl fotbalu Petr Marcoň

Fotbalová přípravka.

Provoz ve sportovní hale, kulturním středisku a altánu
Ve sportovní hale začal provoz pro veřejnost ve čtvrtek 29. září. Na oficiálních
webových stránkách www.holubiceou.cz
v záložce „Kalendáře“ najdete přehledný
Google kalendář akcí kulturního střediska, altánu a rozpis sportovní haly s vyznačenými časy pronájmu sportovními
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oddíly, skupinami i jednotlivci.
Při objednávání sportovní haly se prosím obracejte na paní Evu Kovalovskou,
tel. 602 213 424.
Při objednávání akcí v kulturním středisku prosím volejte paní Martě Hložkové na tel. 773 802 687.
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Při objednávání termínu v altánu v odpočinkové zóně v Curdíku prosím volejte paní místostarostce Iloně Marinčové
na tel: 602 407 261. Pronájem altánu není
zpoplatněn.

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

OSTATNÍ AKCE, INFORMACE A POZVÁNKY
Na přívesnickém táboře se děti
nenudily
Dobří holubi se nám vracejí – z celkového
počtu pětačtyřiceti přihlášených dětí byla
většina stejných, jako loni. Měli jsme radost, je vidět, že se jim na táboře líbilo!
Víme, že dnešní děti, odchované mobilními telefony, je problém zaujmout. Každý
tábor se proto snažíme dělat nezapomenutelným, chceme, aby děti odcházely šťastné
a spokojené, a proto jsme pro ně připravili
pestrou škálu činností – sportovní disciplíny, nevšední zážitky, výtvarné tvoření, rébusy, soutěže, výpravu za pokladem,

exkurzi a výlet. Mohly během týdne zažít
a vyzkoušet plno nových věcí, každý den
měl svoje téma.
V pondělí bylo tématem dne „Ten umí to
a ten zas tohle.“ Na střelnici jsme přivítali policisty, kteří nám povyprávěli o své
práci, vyfotili jsme se na policejní motorce a vyzkoušeli překážkovou dráhu s alko
a drogo brýlemi. Děti byly nadšené také
z ukázky výcviku psa z kynologického
klubu Šlapanice.
Celé úterý žilo sportem při „Olympiádě
trochu jinak.“ Děti spolu závodily v disciplínách zaměřených na postřeh, šikovnost
a výdrž. Běh od kostela ke střelnici, kde na

Přívesnický tábor - výlet v Kovozoo.
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stanovištích plnily různé úkoly, jim dal zabrat, s o to větší chutí pak snědly oběd
a odpolední svačinku: párek v rohlíku.
Středa byla ve znamení výletu do Kovozoo
ve Starém Městě a do Živé vody v Modré.
V Kovozoo se děti vyřádily na „prolézačce
z pneumatik,“ v bludišti, šplhaly na kombajn, do hasičského auta a prohlédly si
mnoho zvířat v životní velikosti zhotovených ze železného šrotu, nepotřebného
odpadu a z různých součástek, řetězů a zámečnického příslušenství. V Živé vodě
jsme obdivovali pratury ve výběhu a také
sladkovodní ryby obřích rozměrů v unikátním podvodním tunelu.
Ve čtvrtek jsme šli po stopách tajuplných
zednářů a hledali jsme poklad. Tématem dne
totiž byla „Zapomenutá šifra,“ takže se plnily rébusy, skládačky a další zajímavé úkoly,
při kterých děti zjistily, že když se spolupracuje a „táhne se za jeden provaz,“ tak se
všechno snáze a rychleji vyřeší. Bonusem
bylo odpolední pečení jedné dobrůtky na
plotně, kdy pro nás kuchařky Liduška
a Dáša připravily moravské vdolky potřené
povidly s mákem, nutelou nebo marmeládou. To jsme si všichni náramně pochutnali.
V pátek jsme šli dopoledne na exkurzi na
místní vlakové nádraží, kde jsme se mohli
seznámit s provozem na trati, zkusit přehodit výhybky a prohlédnout si původní
a dodnes funkční ovládací panely plné zvonečků a „blikaček.“ Téma dne znělo „Tady
jsme ještě nebyli.“ Děti také využily možnosti projet se na cyklokuriozitách – unikátních sestavených kolech, která
vyžadovala šikovnost, um a trpělivost, aby
se na nich člověk vůbec rozjel. Zkuste si
představit jet na krutibrku, kole s otočeným řízením, perníku, spermia dablu, koloběžce hopskoč a dalších specialitkách.
Pak už na nás čekal areál Anvete se svými
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koupacími jezírky, kde se děti dosyta vydováděly při vodních radovánkách, petangue
a kuželkách, mohly si také vyrobit závěsné
zvonění a pobavit se při originálním videostopu, kde děti vyhrály nad vedoucími na
celé čáře. Na závěr jsme si prohlédli filmovou prezentaci nejzajímavějších okamžiků
tábora zachycených foťákem a kamerou.
S dětmi nám prostě bylo moc fajn, na každé
budeme mít nějakou konkrétní vzpomínku.
Děkujeme hostinci U Kapličky za vynikající
jídlo, které nám po celý týden vařili. Občas
to vypadalo, že nás děti sní i s hrncem, jak
jim chutnalo. Děkujeme také Mysliveckému
spolku Holubice – Velešovice za zapůjčení
jejich areálu a panu Pavlu Šmerdovi za pobyt
a koupání v Anvete Senioru. Program tábora
vymyslely Petra Šujanová a Ilona Marinčová. Velké poděkování patří všem obětavým
příznivcům, kteří nám během týdne na táboře pomáhali ve svém volnu a bez nároku
na odměnu: Martině a Jirkovi Sladkým, Daniele Kuklínkové, Miloslavě a Marušce Malíkovým, Marii Hradečné, Kamile Burdové,
Romanu Dlabkovi, Lence a Miroslavu Vičarovým, Romaně Fendrychové, Radku Šišmovi, Nele Krejčí, Adamu Zemanovi, Páji
Koukalové, Míši Puškášové, Monice a Petru
Marcoňovým, Veronice Křížové, kuchařce
Lidušce a kuchařce Dáši.
Spokojení rodiče nám napsali:
Děkuji moc za vše, co pro děti děláte, Sofinka je nadšená. Její první tábor a bude mít
nádherné vzpomínky… díky vám a vašemu
perfektně sehranému týmu…
Přeji vám pohodový den, Denisa Sigmundová
Skvělé fotky, děkujeme. Chtěla jsem Vám
také poděkovat za naše děti, tábor je parádní,
syn si ho velmi chválí, domů přijde vždy totálně vyšťavený, a to je přesně to, po čem pracující rodič touží :)
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Skvělé akce pro děti, spousta pohybu, super
tým, který se o ně stará.
Mockrát děkujeme za tento super skvělý
přívesnický tábor! Denisa Pelikánová
Velmi děkuji za zaslanou prezentaci a za opět
naprosto skvěle připravený tábor pro děti.
Velké díky všem, kteří se na jeho přípravě
a realizaci podíleli a na týden si převzali dobrovolně do péče naše děti a udělali jim týden
plný báječných a neopakovatelných zážitků,
dobrodružství a prima chvil.
Děkujeme. Hezké letní dny Eva Slezáková
Paní Marinčová, ráda bych ještě touto formou poděkovala pořadatelům a pomocníkům za skvělou organizaci a úžasný program
přívesnického tábora. Moc děkujeme i za
fotografie a video. Vám, i Peti Šujanové děkuji za starost o Karolínku a o to, aby měla

vše, co šlo jako ostatní děti. Vážím si toho!
S přáním pěkného dne Petra Špetková
Přívesnický tábor už je nějaký čas za námi,
ale ještě jsem Vám nestihla poslat velké poděkování – Vám, paní Petře Šujanové a celému týmu, který se podílel na organizaci
tábora. Dcera měla letos první šanci se jej
zúčastnit a doufám, že ne poslední.
Velmi jsme ocenili včasnou informaci ohledně termínu konání tábora, protože bohužel
u těchto malých dětí se musí prázdniny
a hlídání řešit hodně dopředu. Třeba my
plánujeme prázdninové hlídání na příští rok
už teď…, tak doufám, že nám to i příští rok
vyjde a Klárka se bude moct opět zúčastnit.
Mějte fajn den, Marta Koudelná
Za kulturně – školskou komisi Ilona Marinčová
a Petra Šujanová

Traktoriáda v Holubicích nezklamala,
k vidění byly rychlé jízdy i létající bahno

kteří se rozjeli naplno, až se za nimi prášilo a bahno létalo, jiní zvolili raději
klidnější jízdu, aby si svůj pekelný stroj
neutopili. Soutěžící absolvovali stejně
jako v předchozích letech ještě další dvě
soutěže – jízdu zručnosti a slalom mezi
balíky. Jde nejenom o předvedení řidičských schopností a sportovních výkonů,
ale především je to přehlídka umu a šikovnosti stavitelů často skvěle sestrojených a udržovaných traktorů. Diváci,
i díky pro ně vyhrazenému prostoru na
hromadě hlíny, měli závodní trať jako na
dlani a mohli obdivovat traktory Zetor,
John Deere, Belarus či po domácku vyrobené speciály. Zájem budila i výstava
traktorů, které nesoutěžily.
„Traktoriáda nemá chybu, to je vždy
skvělá podívaná. Závodníci mají můj obdiv, jak se dokážou s traktorem rozjet
a dát do toho vše. Já bych se asi bál, že to
někde převrátím,“ přiznal sledující divák.
Letos nám počasí moc nepřálo, ráno po-

Opatrné i divoké jízdy plné prachu a létajícího bahna byly k vidění v sobotu
27. srpna na traktoriádě, která se konala
již potřetí na myslivecké střelnici v Holubicích.
Celé akci předcházela dopolední spanilá
jízda Holubicemi, při které se obyvatelům lemujícím silnici předvedly soutěžní
traktory zánovní i staršího data výroby,
tak i opečovávané nablýskané historické
traktory vezoucí se na valnících.
Na závodníky po obědě čekala specifická
trať, kdy jsme tentokrát mohli využít obrovskou hromadu deponované hlíny. Na
řidiče tak číhaly nástrahy v podobě bezpečného vyjetí i sjetí kopce, kruhové couvačky a nakonec také nechyběla dvojitá
jáma s bahnem a se zpevněným přejezdem. Na trať se vydaly traktory domácí
i tovární výroby a byla to podívaná. Ně38
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řádně sprchlo, ale naštěstí to neodradilo
velké množství lidí, které na střelnici nevylákaly jen traktory, ale také zábava, kterou jsme připravili pro děti. Mohly se do
sytosti vydovádět na dvou propojených
obřích skákacích hradech, nebo si vyrobit
něco pěkného v dílničkách. Diváci se
mohli rovněž občerstvit výbornými grilovanými specialitami a dalšími dobrotami,
které pro ně připravil hostinský, pan Daniel Gerda se svým týmem.
Dozvuky traktoriády se projevily i písemným poděkováním a složenou básní od
jednoho z aktivních účastníků, pana Pavla Kalába z nedaleké Tvarožné:

Jízda bahnem na traktoriádě.

Prosba
Přiznám se, že když jsem jezdil autobusem ze Slavičína do práce do Brna, bral
jsem Holubice jako místo, přes které jezdím a nijak zvláště jsem se o Holubice
nezajímal. To se ale změnilo, když jsem
přebral štafetu po svém zesnulém bratranci v pátrání po historii naší rodiny.
Při tom jsem zjistil, že můj děda, jmenoval se Vincenc Tělupil, měl bohatý a pestrý život, byl v podstatě bohém, prošel
mnoha místy, mimo jiné i Holubicemi,
kde sloužil na statku u Koutných.
Jeho život je pro nás všechny jedna velká
neznámá, plný bílých míst, které bych rád
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Holubická traktoriáda
Za výslužku děkuji moc.
I když jsem byl u Vás jen host.
Však přijal jsem od Podsedníků pozvání,
na Vaše opět výjimečné klání.
Máte skvělý organizační tým,
co umožnil nám plno radosti a šprým.
A snad se zúčastní taky Karel,
malotraktorovou rychlostí jsem k Vám po dešti zajel.
Je to krásný Zetor sedmdesátsedmjedenáct,
no z něj můžeme jen očima krást.
Naši vnoučci se potrhali smíchy a jejich
rodičové nám odpustí naše výchovné hříchy.
A tak zkuste jíti dále cestou občasných radostí.
S nadšením, pílí a holubickou hrdostí.
S přáním dalších svěžích dní,
nadšený troubící děda z tvaroženského údolí.
Na závěr velmi děkujeme všem úžasným
pomocníkům, kteří nám pomohli s přípravou, hladkým průběhem i se závěrečným
úklidem. Děkujeme také Mysliveckému
spolku Holubice – Velešovice za zapůjčení
jejich krásného areálu.
za kulturně – školskou komisi
Ilona Marinčová a Petra Šujanová
zaplnil, ale zatím se
mi to moc nedaří.
Vím, že čas se nedá
zastavit, bohužel i pamětníků ubývá. Přesto bych chtěl zkusit,
jestli se v Holubicích
najdou
pamětníci,
Vincec Tělupil.
kteří si na mého dědu
pamatují. Hlavně by mě zajímalo, jestli se
ještě dá zjistit s kým v Holubicích žil, jak
dlouho a jestli s ním v Holubicích kromě
syna Jaromíra žili, i když jen krátce, dva
malí chlapci Miroslav a Václav,
Vím, že čas se zastavit nedá, pamětníků
ubývá, ale přesto věřím, že se ještě najde
39

někdo, kdo si na mého dědu pamatuje.
Za každou informaci předem děkuji.
I když si nedělám iluze, že se o svém dědovi dozvím jen samou chválu, byl to
můj děda, ať byl jaký byl, byl to pořád

můj děda a do mého života patří.
Posílám i kontakt na mě:
Vlastimil Tělupil,
U Větrolamu 29, 693 01 Hustopeče,
mobil: 776 408 721.

PŘEHLED CHYSTANÝCH AKCÍ
15. října 	Zimní pohádka, divadelní představení pro malé děti
(kulturně – školská komise)
22. října Kácení máje (holubičtí stárci)
22. října	Svoz velkoobjemového, nebezpečného odpadu a elektroodpadu
(obecní úřad)
28. října Večerní hra s hvězdičkami (kulturně – školská komise)
12. listopadu	Martinské hody (holubičtí ženáči)
12. - 13. listopadu Martinská husa (hostinec U Kapličky, pan Daniel Gerda)
18. - 19. listopadu Počítačové hry (pan Tomáš Bajer)
26. listopadu	Pochodňový napoleonský průvod k památníku
(oddíl granátníků, OÚ)
10. prosince	Košt pálenek a soutěžní ochutnávka pomazánek a čehokoliv
z ořechů (holubičtí zahrádkáři)
11. prosince Vítání občánků (OÚ a kulturně – školská komise)
29. prosince Sportovní odpoledne pro děti (kulturně – školská komise)
30. prosince Vánoční koncert v chrámu sv. Václava v 17:30 hodin (OÚ)
1. ledna 2023 Komentované přikrmování zvěře (MS Holubice – Velešovice)
Redakční uzávěrka pro příspěvky příštího čísla Holubického zpravodaje bude ve čtvrtek 8. prosince 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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TRAKTORIÁDA

Potřebujete poradit,
odevzdat nebo
vyzvednout
formulář?
Už nemusíte do jiného města.
Navštivte naše kontaktní místo
na Poště partner
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KOUPÁNÍ DĚ TÍ
V ANVETE SENIORU

Přihlaste se k nám

do 30. září 2022
STAVĚNÍ MÁJE

VAZBY PANÍ JANY
ZETÍKOVÉ VE FINÁLE
FLORISTICKÉ SOUTĚŽE
V OLOMOUCI

HOLUBICKÝ
zpravodaj
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SVATOVÁCLAVSKÉ HODY V HOLUBICÍCH
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