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Vážení spoluobčané,
než se plně ponoří-

me do vánočního času, 
dovolte mi, abych se 
ohlédl do uplynulých 
dvou měsíců. Prožil 
jsem po pracovní 
stránce dost hektické období, spojené s pře-
vzetím úřadu. A nejen já, ale i členové nových 
a stávajících výborů a komisí. Udělali jsme 
velký kus práce.

Vážím si možnosti pracovat jako starosta 
Holubic. Služba spoluobčanům je zavazu-
jící a může ji dělat jen ten, kdo to myslí 
s obcí i jejími občany vážně.

Budeme Vás pravidelně informovat na 
veřejných zastupitelstvech, na postupně 
modernizovaných webových stránkách 
obce, ve zpravodaji či nově v aplikaci Čes-
ká obec. Informace také chceme poskyto-
vat osobně při pravidelných posezeních 
nad připravovanými projekty, kde také 
můžete vyjádřit své názory, problémy 
a připomínky. První setkání nad projekty 
v prosinci nás příjemně překvapilo hojnou 
účastí a zájmem mnoha občanů.

Máme před sebou období plné výzev, 
ale s vaší podporou jsme připravení se péči 
o Holubice věnovat naplno.

Čeká nás zimní období spojené se sně-
hovou nadílkou, námrazou a náledím. Je 
potřeba zajistit hladký průjezd techniky 
údržby zejména na chodnících, dbejte 
prosím na správné parkování, ušetříte sobě 
i nám hlavně drahocenný čas.

Děkuji paní místostarostce, všem zastu-
pitelům, předsedům i členům výborů a ko-
misí a obecním zaměstnancům. Velmi si 
vážím Vás a Vaší práce.

Předvánoční čas je hektický. Ale není 
lepší příležitost v roce se zastavit a uvědo-
mit si, že není nic důležitějšího, než zdraví 
a hřejivá blízkost rodiny a nejbližších.

Vánoční čas vyvolává i vzpomínky na 
naše blízké. Nezapomínejme na ně, na své 
rodiny a přátele a najděme si v tomto výji-
mečném období i čas sami na sebe.

Přeji vám všem krásné Vánoce, do nového 
roku pevné zdraví, štěstí a ať se vám splní 
vaše přání, třeba to vánoční. Nechť je pro nás 
všechny nadcházející rok rokem šťastným.

Jiří Horňák, starosta

SLOVO STAROSTY

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Výsledky ustavujícího zastupitelstva

Ve středu 19. října 2022 se konalo první 
ustavující zasedání Zastupitelstva obce 
Holubice, jehož hlavní náplní bylo složení 
slibu zastupitele a zvolení představitelů 
obce, výborů a komisí zastupitelstva.
Starosta obce:  
Jiří Horňák 
Místostarostka obce: 
Ilona Marinčová  Zastupitelé obceZastupitelé obce
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Zastupitelstvo schvaluje:
• Uvolněného starostu a uvolněnou mís-

tostarostku.
• Odměny neuvolněným funkcionářům 

paní Markétě Chromé a paní Petře Šu-
janové ve výši 100 % dle platných směr-
nic od termínu 19. 10. 2022 ve výši 
3 611 Kč. Při souběhu funkcí se odmě-
ny nesčítají.

• Odvolání stávajících členů školské rady 
za zřizovatele, pana Dalibora Koukala 
a pana Václava Ondráčka.

• Jmenování nových členů školské rady za 
zřizovatele, starostu Jiřího Horňáka a mís-
tostarostku Ilonu Marinčovou.

• Pověření starosty Jiřího Horňáka k ak-
tualizaci Strategického plánu rozvoje 
obce přes ŽLaP.

Z 5. zasedání Zastupitelstva obce 
Holubice, konaného dne 29. listopadu 2022

Zastupitelstvo schvaluje:
• Pověření pana starosty k zajištění předání 

upraveného projektu zpracovaného Atelie-
rem 99 firmě Českomoravský cement, a. s. 
k vyjádření.

Pan starosta představil projekt nové základ-
ní školy a seznámil přítomné se změnami, 
které musely být zakomponovány do pů-
vodního projektu. Změny nastaly po 
schůzce se zástupci firmy Českomoravský 
cement, a. s. a s hlavním projektantem 
z Ateliéru 99, která se konala 25. října na 
místě, kde má budoucí škola stát – za koste-
lem a u blízkého železničního přejezdu vleč-
ky. Na zasedání byli tito zástupci pozváni, 

Finanční výbor: Zastupitelé obce:
Petr Marcoň, předseda výboru 1. Petr Hanák
Ing. Karel Hochman 2. Jiří Horňák
Mgr. Tereza Mikolášová 3. Mgr. et Mgr. Marie Hradečná
Marek Matuška 4. Markéta Chromá
Ing. Renata Trňanová 5. Zdeněk Krejčí
 6. Petr Marcoň
Kontrolní výbor: 7. Ilona Marinčová
Zdeněk Krejčí, předseda výboru 8. Marek Matuška
Ing. Jan Krupička 9. Petra Šujanová
Petr Hanák Pan Petr Hanák 9. 12. rezignoval na
Mgr. et Mgr. Marie Hradečná funkci zastupitele. Nový slib zastupitele 
Miloslav Švábenský složil 15. 12. Ing. Karel Hochman.

Komise pro rozvoj obce: Kulturní komise:
Ing. Vojtěch Hradečný, předseda komise Petra Šujanová, předsedkyně komise

Komise pro školství, mládež a sport: Sociálně – zdravotní komise:
Mgr. et Mgr. Marie Hradečná, Markéta Chromá, předsedkyně komise
předsedkyně komise
 Komise pro životní prostředí:
 Jarmila Tupá, předsedkyně komise
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pan Mgr. Drahomír Čermák za ČMC, a. s. 
a Ing. arch. Michal Palíšek za Atelier 99. 
Cementárna již v roce 2019 zaslala požada-
vek do územního plánu, aby se do něj opět 
zaneslo třicetimetrové ochranné pásmo že-
lezniční vlečky, namísto stávajícího patnác-
timetrového. Na základě tohoto požadavku, 
který má oporu v drážním zákoně, Atelier 
99 přeprojektoval školu, aby těmto poža-
davkům vyhověla. V části budovy, která za-
sahovala do ochranného pásma, musely být 
odebrány dvě kmenové třídy, které budou 
nově umístěny v odborných učebnách. 
Dále bylo směrem k budově školy posunu-
to hřiště. Kapacita žáků školy se nemění.
Proběhla diskuze mezi hosty, zastupiteli 
a veřejností o změně projektu a mnoho 
dotazů směřovalo ke změně rozsahu 
ochranného pásma, v němž nesmí být 
umisťovány žádné stavby a k posílení bez-
pečnosti železničního přejezdu vlečky.
Aby se nadále neprotahovala doba k podá-
ní žádosti o stavební povolení, zastupitelé 
pověřují pana starostu k bezodkladnému 
vyřízení a předání upraveného projektu 
školy Atelierem 99 firmě Českomoravský 
cement, a. s. k vyjádření.

• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene mezi Obcí Holubice 
a společností EG.D, a. s. Cena za zřízení 
věcného břemene bude 2 000 Kč bez 
DPH. Jedná se o umístění distribuční sou-
stavy – kabelového vedení NN v pozemku 
obce p. č. 950/25 v k. ú. Holubice při reali-
zaci stavby „Holubice lok. 17x RD Smart 
stavby, s. r. o.“

• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene mezi Obcí Holubice 
a společností EG.D, a. s. Cena za zřízení 
věcného břemene bude 4 200 Kč bez 
DPH. Jedná se o umístění distribuční 

soustavy – kabelového vedení NN v po-
zemcích obce p. č. 1032/2, 188/1, 191/1 
a 2 000 v k. ú. Holubice. Jedná se o po-
zemky v Kruhu vedle autolakovny.

• Vícepráce na veřejné zakázce „Ochrana před 
přívalovými vodami Curdík“ v souladu s na-
bídkou firmy MIRROR CZ, s. r. o. za cenu 
uvedenou v nabídce ze dne 21. 10. 2022. Při 
odkrytí zeminy bylo zjištěno, že se v daném 
pozemku nachází skládka suti velkého rozsa-
hu. Pan starosta si nechal zpracovat cenové 
nabídky na odvoz této suti. Nejlepší nabídku 
podala firma Mirror CZ, spol. s r. o. Předpo-
kládané množství suti je 250 tun, cena za její 
odvezení je vyčíslena na 149 411 Kč vč. 
DPH. Skutečné množství odvezené suti 
bude upraveno na základě vážných lístků, 
doložených při fakturaci.

• Nákup pozemku p. č. 1699 v k. ú. Holu-
bice o výměře 8 436 m2 zapsaného na LV 
1045 v k. ú. Holubice, za cenu 300 000 Kč – 
prodávajícím je ČESKOMORAVSKÁ 
POZEMKOVÁ, s. r. o. se sídlem Pýchav-
kova 268/3, Pítkovice, 104 00 Praha 10, 
a pověřuje starostu obce uzavřením kupní 
smlouvy. Jedná se o pozemek za mlýnem 
u potoka Rakovce směrem na Křenovice. 
Starosta navrhuje, aby tato lokalita byla 
ponechána k udržení rázu krajiny 
a k úkrytu zvěře.

• Výběr zhotovitele studie pro umístění fo-
tovoltaické elektrárny na objekty ČOV, 
v rámci snížení nákladů na provoz čistír-
ny odpadních vod.

• Zadání výběru dodavatele pro pasport 
a studii plánu obnovy veřejného osvětlení, 
v rámci snížení nákladů na jeho provoz.

• Zadání výběru dodavatele pro vypracová-
ní nového pasportu komunikací s otevře-
nými geodaty, pro zvýšení bezpečnosti na 
komunikacích v obci.
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• Zadání výběrového řízení na zpracování 
projektové dokumentace pro navýšení 
kapacity ZŠ a MŠ Holubice.
Z důvodu plánované půdní nástavby na 
základní škole bylo domluveno uzavření 
školy od 1. června 2023, kdy se mělo začít 
s výstavbou. V průvodní technické zprávě 
je uvedeno, že není možné do 1. září 2023 
tento projekt dokončit jinak, než do hru-
bé stavby. Z tohoto důvodu vedení obce 
zvažuje jiné řešení. Paní Hradečná po-
dotkla, že nástavbou nebude vyřešen pro-
blém s dostačující kapacitou ZŠ a MŠ. 
Pan starosta navrhuje, aby byla navýšena 
kapacita ZŠ, plánuje přepažit příčkami 
dvě třídy mateřské školy a vytvořit tak 
čtyři třídy základní školy. Kontejnerovou 
dočasnou stavbou na hřišti ZŠ by byly vy-
řešeny celkem tři třídy MŠ, každá pro 28 
dětí, které by tak pokryly potřebu před-
školního vzdělávání dětí v Holubicích. 
Firma Českomoravský cement Mokrá 
nemá námitky s umístěním dočasné stav-
by v blízkosti železniční vlečky. Toto ře-
šení je realizovatelné do 1. 9. 2023.

• Nákup tří košů na psí exkrementy v cel-
kové částce 15 000 Kč.

• Nákup pračky a sušičky pro kulturní stře-
disko za cenu cca 40 000 Kč.

• Dohodu o vytvoření společného školské-
ho obvodu mezi Obcí Holubice a Měs-
tem Slavkov u Brna a příspěvek 4 500 Kč 
na žáka 6. až 9. třídy na školní rok 
2023/2024.
Předmětem Dohody o vytvoření společ-
ného školského obvodu mezi Obcí Ho-
lubice a Městem Slavkov u Brna je 
závazek Města Slavkov u Brna za úplatu 
umožnit obci Holubice plnit zákonné 
povinnosti, tj. povinnou školní docházku 
dětí z Holubic. Dohoda umožní, že školy 

ve Slavkově přijmou deset žáků do 6. roč-
níku pro školní rok 2023/2024.

• Rozpočtové opatření č. 4/2022.
Zastupitelstvo odkládá:

• Projednání úpravy Obecně závazné vy-
hlášky obce Holubice č. 3/2019, o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství.

• Projednání, případně schválení, prodlou-
žení termínu realizace veřejné zakázky se 
zhotovitelem stavby „Ochrana před pří-
valovými vodami Curdík“. Žádost byla 
podána na základě nesplnění neodklad-
ného termínu odstranění suti. Společnost 
Mirror CZ, s. r. o. žádá o prodloužení ter-
mínu dokončení stavby o pět měsíců. Pan 
starosta navrhuje zjistit, zda obci z této 
situace nehrozí nějaké sankce na základě 
smlouvy. Požádá o vyjádření právníka.
Různé:

• Výpověď z pachtu p. č. 1576 společnosti 
Rakovec je z důvodu vyčlenění další lo-
kace pro výsadbu zeleně.

• Obec Holubice od dubna letošního roku 
vlastní aplikaci Česká obec, která je pří-
stupná pro veřejnost. Na základě této 
aplikace mohou občané snadněji získávat 
aktuality, je také díky ní možné na obec 
jednoduše nahlásit závady a problémové 
situace v obci.

• Pan Marcoň požádal pana starostu, aby 
umožnil vkládání zápisu finančního vý-
boru na webové stránky obce. Přednesl 
také zprávu finančního výboru, kdy fi-
nanční výbor navrhuje vedení obce ak-
tualizovat místní poplatky: poplatek ze 
psů navrhuje navýšit na 200 Kč za rok, na 
akce v kulturním středisku na 300 Kč za 
hodinu, maximálně 1 500 Kč, pro seni-
ory za symbolických 100 Kč. Za proná-
jem sportovní haly pro místní občany na 
300 Kč za hodinu, pro přespolní 600 Kč 
za hodinu, za rezervaci altánu 500 Kč, 
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za odvoz odpadu 650 Kč na osobu a rok 
a stočné na 51 Kč m3.

• Pan Marcoň poděkoval panu Hedijovi za 
námět k realizaci fotbalového hřiště.

redakčně upravila Ilona Marinčová, místostarostka

KONTAKTY A ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU HOLUBICE

telefon: 517 375 275
mail podatelna: podatelna@holubiceou.cz
Datová schránka: 3qubk5y
IČO: 00542423
DIČ: CZ - 00542423
číslo účtu: 196113129/0300

Úřední hodiny:
pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 - 17:00 hod.
středa: 8:00 – 12:00 13:00 - 17:00 hod.
Starosta: pan Jiří Horňák 
mobil: 602 407 260
mail: starosta@holubiceou.cz

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

 
UPOZORNĚNÍ

Žádáme občany, aby kvůli fakturaci stočného hlásili ihned na Obecním úřadě 
Holubice každou změnu počtu obyvatel v domě. Po vystavení faktury ji už 

nelze měnit!
Žádáme vás také, abyste kvůli snadné identifikaci plátce při úhradě faktur za 

stočné uvedli do kolonky „Variabilní symbol“ číslo faktury. 
Platby za odpady budeme přijímat od 1. února do 31. března. Při bezhotovostní 
platbě za odpady na účet obecního úřadu 196113129/0300 uveďte do kolonky 

„Variabilní symbol“ číslo popisné domu. 
Prosíme také, abyste částku na faktuře nezaokrouhlovali. Děkujeme.

OBECNÍ POPLATKY V ROCE 2023

Poplatek za psy: 200 Kč za rok za psa,
Odvoz odpadů:  650 Kč za osobu a rok, od poplatku se osvobozují děti do konce 

kalendářního roku, v němž se narodily a následující rok. Nálepky 
na popelnice v příštím roce nebudou.

Poplatky za odpady a psy přijímáme od 1. února do konce března.

Stočné: 51 Kč za 1m3 včetně DPH. 
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Nabízíme možnost seznámení s projekty

Vážení spoluobčané, na Obecním úřa-
du v Holubicích bychom Vám rádi na-
bídli možnost se seznámit s chystanými 
projekty a s jejich dokumentací.

Na tato setkávání jsme vymezili pra-

videlné termíny: každou první středu 
v sudém měsíci, vždy od 16 do 18 hodin.

Další setkání je ve středu 1. úno-
ra 2023, přijďte, budeme se Vám věnovat.

Ilona Marinčová, místostarostka

 

Během vánočních svátků můžete balící papír a krabice z dárků odnést do spe-
ciálního velkoobjemového kontejneru na papír, který je umístěný před obecním 
úřadem od 16. prosince. 
Vánoční stromky prosím odkládejte na místech tříděných odpadů k biokontejnerům, 
budou průběžně odváženy obecními zaměstnanci. Děkujeme. 
Komunální odpad bude firma AVE v roce 2023 vyvážet dvakrát v měsíci, vždy v sudém 
týdnu. První svoz bude v pátek 13. ledna.
Svoz tříděného odpadu na papír – každé pondělí.
Svoz bioodpadu – každé úterý.
Svoz plastů – každou středu.
Svoz skla – vždy poslední týden v měsíci.
Kontejnery na bioodpad budou na vyhrazených místech doplněny a rozmístěny koncem března.
Sběrný dvůr Slavkov u Brna 
Zlatá Hora 1469 Provozní doba:
tel.: 544 227 483 Pondělí a středa 13:00 – 18:00 
mobil: 603 845 713 Sobota 8:00 – 12:00 

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

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. 

Opět máme krásnou adventní výzdobu

Letos obecní zaměstnanci „oprášili“ 
a mírně opravili slaměné postavy svaté 
Panny Marie, svatého Josefa a Ježíška 
v jesličkách před obecním úřadem, oveč-
ky s pasáčkem a hlídacím psem, ale i po-
stavy Tří králů s velbloudem na návsi 
před samoobsluhou, které zdobily Holu-
bice již o loňském adventu a jsou jejich 

dílem. Sbírku postav letos doplnili o děti 
na saních. Děkujeme jim za krásnou 
a vkusnou adventní výzdobu, četná po-
chvalná slova občanů jsou důkazem, že se 
dílo mimořádně povedlo. Vánoční strom, 
který stojí před budovou obecního úřadu, 
pochází z lesů nad Pozořicemi.

Ilona Marinčová, místostarostka
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Aleje u cest k naší krajině neodmysli-
telně patří. Přijali jsme proto žádost od 
pana hejtmana Jana Grolicha o pomoc 
s výsadbou 180 stromků podél silnice 
Rohlenka – Holubice, kterou financovala 
krajská Správa a údržba silnic. Díky šibe-
ničnímu termínu, kdy od přijetí žádosti 
po samotnou výsadbu uplynuly pouze tři 
dny, se nakonec akce v pátek 4. listopadu 
zúčastnili čtyři dobrovolníci z Holubic: 

paní Jana Zetíková, paní Monika Krys-
tmanová, místostarostka Ilona Marinčo-
vá a pan Bohuslav Adámek.

Vysazovaly se domácí listnaté dřeviny, 
kterým se zde bude dařit, protože byly 
vypěstovány v blízkém okolí.

Kolem silnice od Tvarožné po Holubi-
ce do konce 80. let minulého století stá-
vala nádherná oboustranná alej, dnes z ní 
zbylo jen pár stromů. I proto jsem byla 

EKOLOGICKÉ OKÉNKO

Adventní výzdoba před obecním úřademAdventní výzdoba před obecním úřadem
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ráda, že se tato akce uskutečnila, protože 
to budeme hlavně my, kdo bude kolem 
těchto stromů další desítky let jezdit.

Také v Holubicích proběhla výsadba 
stromů jako náhrada ekologické újmy 
za pokácené stromy. Na kopci Cikán na 
p. č. 1576 bylo vysazeno 24 mladých třešní 
a na dalších osmi starších třešních zde pro-
vedla odborná arboristická firma zdravot-
ní prořez. Na parcele u vodárny v Curdíku 
(p. č. 1495), která je určena k výsadbě zele-
ně jako úkrytu pro zvěř, bylo vysazeno dal-
ších dvacet neovocných stromů vysokých 
100 až 150 centimetrů a devadesát keřů.

Každá dřevina byla upevněna ke dvěma 
kůlům, byla opatřena ochranou proti oku-
su a bude o ní pečováno po dobu minimál-
ně pěti let (zálivka a nahrazení v případě 
úhynu).

Náhradní výsadba včetně následné 
péče byla zajištěna na náklady investora, 
firmy InPark Alpha Holubice s r. o. Další 
výsadba stromů a keřů bude probíhat, ve 
spolupráci s komisí pro životní prostře-
dí, na vhodných pozemcích v Holubicích 
i v příštím roce.

Ilona Marinčová, místostarostka

Vážení spoluobčané,
vítám Vás u dalšího dílu právnického 

okénka. Dnes se zaměřím na jednu aktuální 
problematiku a sice internetových „šmej-
dů“ a právních důsledků jejich jednání.

S rozvojem technologií se samozřejmě 
část trestné činnosti přenesla i na internet. 
V posledních měsících se daleko častěji 
objevují případy, kdy lidé přicházejí o své 
peníze z důvodu své neopatrnosti a lstivého 
jednání různých podvodných skupin.

Koupě a platba předem
Množí se případy, kdy lidé nakupují 

na internetu, za své zboží zaplatí pře-
dem, ale objednávku již neobdrží. Toto 
se stává v případě koupě nového zboží, 
ale častěji také u bazarových prodejů. 
Možnosti obrany proti takovému jedná-
ní jsou následně velice omezené, neboť 
kontaktní telefon často neexistuje a na 
emaily nikdo neodepisuje. Často se stá-
vá, že inzerát zmizí a po prodávajícím se 
takříkajíc „slehla zem“. V digitální době 
je pak velice těžké získat jakékoli důkazy 
a dotyčného pachatele vypátrat případně 
také potrestat.

Nedávno mě kontaktovala klientka, 
která si z německého e -shopu za výhod-
nou cenu objednala dvě palety zboží pro 
svůj maloobchod. E -shop ji vystavil fak-
turu, kterou uhradila převodem a slíbil 
dopravu zdarma až do ČR. Jelikož ani po 
více než třech týdnech zboží neobdržela 
a na e -shopu její objednávka měla status 
„vyřizuje se“, obrátila se na mne a žáda-
la o pomoc. Pokusil jsem se s prodejcem 
spojit, avšak na kontaktním telefonu byl 
pouze záznamník a na mé mailové výzvy 
rovněž nepřišla žádná odezva. Jelikož se 
jednalo o německý e -shop, řídí se celý 
smluvní vztah německým právem. Kli-
entce jsem byl tedy nucen sdělit, že ji 
bohužel nemohu pomoci a bude se mu-
set obrátit na německého advokáta, který 
by případně mohl obchodníka zažalovat 
u německého soudu či nahlásit na policii 
pro podezření ze spáchání trestného činu 
podvodu. S největší pravděpodobností 
své peníze však již nikdy neuvidí, neboť 
náklady na jejich vymožení by několika-
násobně přesáhly částku, kterou za zboží 
uhradila.

PRÁVNICKÉ OKÉNKO
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Prodej a zadání údajů o kartě
Další běžnou praktikou posledních dní 

se staly podvody na „Marketplace“ a ob-
dobných bazarových platformách. Po vy-
tvoření inzerátu se většinou ozve zájemce 
s lámanou češtinou a dotazem, zda je zboží 
k dispozici a že o něj má zájem. Následuje 
debata o stavu zboží případně jeho ceně, 
kdy výsledkem je, že zájemce chce pla-
tit službou „PayPal“ apod. a po zaplaceni 
Vám poslat kurýra k vyzvednutí zboží. Pod 
záminkou takovéto platby Vám následně 
zašle odkaz, který vizuálně vypadá jako 
webové stránky přepravní společnosti. Po 
rozkliknutí je prodávající vyzván k regist-
raci platební karty pro převod částky a vy-
plnění adresy. Po vyplnění se může zdát, 
že se Vám obchod zdárně povedl, ale opak 
je pravdou. Cílem podvodníka je pomocí 
tohoto odkazu ukrást údaje o Vaší ban-
kovní kartě či jiné citlivé informace. Ve 
většině případů, pak z Vaší karty vybere 
peníze a následuje kolečko, kdy voláte do 
banky a na policii a pokoušíte se platbu 
vrátit či najít pachatele a dostat své peníze 
zpět. I tento boj je však ve většině případů 
marný, neboť prodejce je anonymní a pe-
níze putují z jednoho účtu na druhý a jsou 
prakticky nedohledatelné.

I s tímto případem jsem se v nedávné 
době setkal. Podvedený klient vše nahlá-
sil u své banky a také na policii. V rámci 
šetření policie zjistila, že takto bylo podve-
deno ve stejný den minimálně dalších pět 
lidí. Část peněz se podařilo policii zajistit 
a mohly tak být vráceny, ale jedná se oprav-
du o zlomek peněžních prostředků, které 
svým jednáním neznámý pachatel od nic 
netušících prodávajících osob odcizil.

Takové jednání je samozřejmě trest-
něprávně postižitelné a kvalifikovatelné 
jako podvod, avšak jen v málo případech 

se policii podaří vypátrat konkrétní oso-
bu, která je pachatelem tohoto činu.

Registrace a hrazení ceny
Poslední typ internetových podvodů, na 

který bych Vás rád upozornil spoléhá na 
vyhrožování a neustále se opakující nátlak.

Klient v rámci zájmu o koupi nemo-
vitosti v dražbě klikl na jeden inzerát, 
kde pro zobrazení dalších podrobností 
o dražbě bylo nutné zadat své osobní úda-
je. Klient tedy zadal své jméno a emai-
lovou adresu a očekával zobrazení údajů 
o dražbě. Nic takového se však nekonalo 
a žádné údaje nebyly klientovi poskyt-
nuty, naopak mu začaly chodit emailové 
výzvy k úhradě registračního poplatku 
5 000 Kč. Klient s úhradou nesouhlasil, 
avšak reakce společnosti byla taková, že 
při registraci souhlasil s tím, že služba 
je zpoplatněna a je tedy nyní povinen 
uhradit registrační poplatek. Klient si 
byl jistý, že v celém procesu nebylo žádné 
upozornění na to, že by služba byla zpo-
platněna a že nikdy úhradu registračního 
poplatku neodsouhlasil a obrátil se proto 
na mne s žádostí o právní pomoc.

Po krátkém rozboru situace jsem kli-
entovi doporučil, aby v žádném případě 
nic nehradil. Svůj údajný nárok opírala 
tato společnost o to, že zadáním emailové 
adresy klient souhlasil s jejich obchodní-
mi podmínkami a ceníkem a že si účtu-
jí registrační poplatek ve výši 5 000 Kč. 
Nic z toho však není pravda. Jednání této 
společnosti je totiž zcela podvodné, kdy 
spoléhá na to, že lidé se zaleknou a radě-
ji částku 5 000 Kč uhradí než, aby na ně 
někdo podával žalobu. Pokud totiž část-
ku neuhradí, následuje zaslání dalšího 
e -mailu s názvem „předžalobní výzva“, 
poté „poslední výzva před podáním žalo-
by“ apod. Ve svých e -mailech se snaží lidi 
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zastrašovat fiktivními či nepřiléhajícími 
pasážemi ze soudních rozhodnutí, které 
mají odůvodňovat jejich nárok na úhra-
du registračního poplatku. Podvedených 
lidí je nespočet a ti, kteří již registrační 
poplatek uhradili, pak velice těžko vymá-
hají své peníze zpět. Naopak ti, kteří ne-
uhradili a jež se společnost snaží zastrašit 
i podáním žaloby, ve finále soudní spory 
vyhrávají, společnost buď vezme žalobu 
zpět nebo se k jednání vůbec nedostaví.

Jednání této společnosti již několikrát 
v minulosti pověřovala Česká obchodní 
inspekce a udělila jí pokutu. V současné 
době podvedené klienty sdružuje jedna 
advokátní kancelář a chystá podání trest-
ního oznámení.

Rada na závěr
Buďte v při nakupování i prodávání 

zboží na internetu obezřetní. Pokud se 
Vám e -shop nepozdává raději na něm ne-
nakupujte, i když je cena sebevíce výhod-
ná. Právě nízká cena může být jedním ze 
znaků podvodného e -shopu. Nejvhodněj-
ší je nakupovat od prověřených prodejců, 
kteří mají sídlo v České republice a je-

jichž komunikační kanály máte Vy nebo 
někdo z Vašeho okolí vyzkoušeny.

Pokud prodáváte zboží přes bazar, vždy 
se pokuste prověřit kupujícího. Ne každý 
cizinec je rovnou podvodník, ale pokud 
Vám někdo píše lámanou češtinou zpozor-
něte a nejprve si jej zkuste prověřit. Nikdy 
nesdělujte nikomu údaje z platební karty 
a preferujte zasílání zboží na dobírku či 
obdobným způsobem.

V neposlední řadě vždy čtěte to, co ně-
kde na internetu odsouhlasíte. Pokud Vás 
někdo kontaktuje s požadavkem na úhra-
du jakéhokoli poplatku, ověřte si, za co 
platíte a zda jste danou službu skutečně 
využili, v opačném případě, kdy si nejste 
jisti, raději nic neplaťte. Pokud již totiž 
jednou zaplatíte, je mnohem složitější své 
peníze dostat zpátky.

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

Máme téměř tři 
měsíce po obec-
ních volbách, tak 
se sluší představit 
nového pana sta-
rostu i těm, kteří 
ho ještě neznají.

Do funkce sta-
rosty jej na ustavujícím zasedání zastu-
pitelstva vyslalo všech devět zastupitelů.

Pochází z nedalekého Měnína, v Holubi-
cích žije od roku 2016, koupil zde pozemek, 
zasadil strom a postavil dům.

Je členem tělovýchovné jednoty, kde se 
donedávna věnoval jako pomocný trenér 
fotbalové mini přípravce, je také členem 
holubických zahrádkářů. Zkušeností má 
vzhledem ke svému věku více než dost, jako 
provozní elektrotechnik se zaměřil na in-
formační technologie, několik let také pra-
coval v zahraničí, kde po krátkém zaučení 
pracoval na manažerské pozici. Po narození 
první dcery se vrátil zpět do Brna a dostal 
pracovní příležitost ve finančním sektoru.

Povídali jsme si hlavně o budoucím 
směřování naší obce.

VÁNOČNÍ ROZHOVOR
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Jirko, můžeš se představit těm, kteří Tě 
ještě neměli možnost poznat?

J. H.: Jsem extrovert. Podporuji rozvoj 
sportu, místních tradic a kulturní akce, 
ve kterých vidím stmelení a budoucnost 
slušně fungující obce. A za smysluplnou 
věc bojuji do samého konce.

Na co se zaměříš nejdříve?
J. H.: Chtěl bych obec pro občany 

s ustupující výstavbou. Vidím problém 
s nedostatečnou technickou infrastruktu-
rou a občanskou vybaveností. Chybí nám 
multifunkční hřiště, fotbalové hřiště, mo-
derní prostor pro scházení občanů všech 
věkových kategorií. Problém je v kapacitě 
mateřské i základní školy. Vyžití starších 
dětí je omezeno možnostmi. Chtěl bych, 
aby se nám tady dobře žilo.

Čeho bys rád jako starosta Holubic 
dosáhl? Jaké jsou Tvé priority pro nad-
cházející období?

J. H.: Tady obecně, bezpečnost na ko-
munikacích, rozvoj školství, položit zákla-
dy pro rozšíření služeb a podpořit spolky 
a sport. Velmi děkuji kulturní a sociál-
ní komisi, tělovýchovné jednotě a všem 
ochotným občanům za to, že sbližují lidi, 

pořádají mnoho akcí a pomáhají tak lidem 
smysluplně trávit svůj volný čas.

Budou na všechno peníze?
J. H.: Není to problém jen v naší obci. 

Potřebné peníze jsou svázány i s trvalým 
pobytem, jen pro představu: každých tři-
cet nepřihlášených občanů k trvalému 
pobytu v obci nás připraví zhruba o jeden 
milión korun ročně od státu. Obec se roz-
růstá v obrovském tempu, chtěl bych pře-
svědčit nově příchozí obyvatele o tom, že 
trvalé bydliště v naší obci je velkým pří-
spěvkem k jejímu rozvoji. Tohle všechno 
nezařídí starosta či úřad, to můžeme usku-
tečnit jen společnými silami.

Šel jsi do voleb s tím, že chceš být sta-
rostou. Co na Tvé rozhodnutí říká rodina?

J. H.: Ano, s tímto vědomím jsem šel 
do voleb „všemi deseti“! Rodina mě v tom 
podporovala a dnes mě podporuje ještě 
více. Aktuálně na ně mám sice méně času, 
ale o to více si spolu volný čas užíváme.

Jirko, přeji Ti tolik energie, kolik budeš 
potřebovat ke splnění Tvého předsevzetí, 
aby se obec za Tvého působení posunula 
směrem, který si představuješ.

Ilona Marinčová, kronikářka

STŘÍPKY Z HISTORIE HOLUBIC
Co bylo v minulosti zaznamenáno v obecní 

a školní kronice Holubic, rok 1924

Zima byla velmi krutá, větrná a plná 
sněhu. Mrzlo nepřetržitě až do dubna, 
lidé měli plno práce s odklízením sněhu, 
až na jaře zjistili, jak velké škody mráz 
napáchal.

Na oslavách stého narození skladatele 
Bedřicha Smetany 30. března byly na pro-
gramu hudební ukázky z jeho tvorby, které 
předvedli muzikanti z Rousínova. Děti pak 
navštívily 19. června v Mahenově divadle 

v Brně jeho operu „Prodaná nevěsta.“ Přes 
čtyřicet žáků jelo 12. června na výlet na Ma-
cochu, kterou je provedl průvodce, po obědě 
navštívili ještě Kateřinskou jeskyni a Blan-
sko. Děti na výlet dlouho vzpomínaly.

V březnu vypukl požár ve strojovně ci-
helny Petra Střelce. Místní hasičský sbor 
vše uhasil a oheň se už nerozšířil.

Počasí bylo v tomto roce na Moravě 
deštivé a plné bouřek a krupobití. Úroda 
na polích i v sadech byla skoro zničena. 
V Holubicích také padaly kroupy, ale na-
štěstí příliš neuškodily. Žně byly značně 
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opožděny. Toho roku napadla švestky ne-
moc padlí, která k nám přišla z Polska.

Starosta obce Jan Hamr se pro nemoc 
vzdal svého úřadu, novým starostou byl zvo-
len Vincenc Andrysík. Dne 18. června na-
vštívil prezident Tomáš Garrigue Masaryk 
město Slavkov. Z Holubic se na něho přijeli 
podívat školní děti, zástupci obce, Sokola, 
legionářů a mnoho obyvatel. Pár dní poté 
projížděl prezident Holubicemi vlakem, ná-
draží bylo hezky vyzdobeno, na nástupišti 
mu mávaly děti a většina dospělých.

V neděli 22. června oslavoval zdejší hasič-
ský dobrovolný spolek dvacet let od svého 
založení. Při té příležitosti se konal také okr-
skový sjezd hasičstva. V 10 hodin byla 
u kapličky, na pěkně upravené návsi, polní 
mše a kázání. Mše byla po celou dobu ruše-
na deštěm, ale pak se naštěstí vyjasnilo 
a bylo po celý den pěkně. Ke mši byla přive-
zena také kmotra Antonie Franková, která 
spolu se svým manželem hasičům darovala 
1 000 Kč. Odpoledne předvedli hasiči po-
plachové cvičení a poslechli si přednášku 
župního starosty Valníčka ze Slavkova. Slav-
nosti se zúčastnily všechny sbory z okolí.

Na počest padlých ve světové válce, 
a u příležitosti desátého výročí od jejího vy-

puknutí, uspořádali Českoslovenští národní 
socialisté 9. srpna tryznu. Všichni se shro-
máždili na návsi, kde hrála kapela pohřební 
písně, poté se průvod vydal za úplného ticha 
k pomníku padlých v Kruhu, kde byly polo-
ženy věnce.

Ilona Marinčová, kronikářka

Zajímavé pamětnické fotografie

V Holubicích stojí nad železničním pře-
jezdem u vlakového nádraží krásná vilka 
s věžičkou. Mnozí si jistě říkají, jak vypadala 
před všemi úpravami a přístavbami?

Vilku si nechala postavit rodina Střelcova, 
která vlastnila přilehlou cihelnu, jež stávala 
v části dnešního areálu firmy Eurovrak. Na vel-
mi staré fotce, asi z roku 1912, je stavba komína, 
který byl odstřelen v roce 1988, na levé straně je 
vidět bývalá silnice na Slavkov (1. kilometr stát-
ní silnice Brno – Hodonín). Na dvou dalších 
fotografiích na straně 34 si můžete prohlédnout 
vilu, jak vypadala ve třicátých letech minulého 
století. A také pohlednici z roku 1930, na které 
je krásně vidět cihelna s komínem, včetně sa-
motného provozu a výroby. Od 50. let do roku 
1984 byla ve Střelcově vile pošta.   

Ilona Marinčová, kronikářka

Stavba komínu cihelnyStavba komínu cihelny
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O koncích věcí pozemských  
s Napoleonem

„Žijeme si současností,
minulost nás stíhá,
pohled dál do budoucnosti
zatím prázdná kniha“
Deset týdnů cesty po moři vzdálen od 

nebližší pevniny dožil jeden z největších 
vojenských strategů – Napoleon Bonapar-
te. Těžko se věří tomu, že muž, o kterém se 
říká, že překonal úspěchy Alexandra Veliké-
ho (pokud jde o počet bitev) nebo, že se rád 
koupal v auře dávných úspěchů Karla Veli-
kého, opustil tento svět všemi zavrhnut 
a opuštěn – v domě zvaném „Longwood 
House“ na ostrově Svaté Heleny. Složitě 
bychom se rozhodovali, zda se pověsti 
o jeho egocentričnosti zakládají na pravdě 
nebo jde o zdařilou manipulaci jeho protiv-
níků. Ve volně dostupných zdrojích se totiž 
nalézá i jiný popis Napoleonovy osobnos-
ti – byl prý loajální, sociálně zdatný a tvrdě 
pracující muž z běžných rodinných pomě-
rů. Měl ovšem svoje ambice…

Holubická kronika (resp. výtah z ní) ho-
voří o bitvě u Slavkova poměrně úsporně. 
Dodnes prý střet armád u Slavkova patří 
mezi mistrovská díla vojenské taktiky Na-
poleona. Jedním z rozhodujících momentů 
bitvy byl, podle historika Martina Ráji ze 
Zámku Slavkov ten, kdy došlo k ovládnutí 
návrší nad obcí Prace, kde dnes stojí Mohy-
la míru a také Starých vinohradů. Spoje-
necké jednotky tak byly od sebe odděleny 
a následně poraženy a zahnány na útěk. Za-
jímavostí bitvy v katastru naší obce je ústup 
rakouské jízdy, která se vydala na levý břeh 
rozbahněného Rakovce. Přechod u Staré 
valchy byl úzký a několik mužů a koní zde 
utonulo. Poté sestoupili rakouští kyrysníci 
dvou pluků k Blažovicím. Za jejich zády se 

ruské křídlo přesunulo přes Slavkov k Ho-
donínu a na Holíč. Od té doby traduje, že 
někde v bahně leží šest soudků se zlaťáky 
a šest soudků se stříbrňáky. Zatím nebyly 
nalezeny.

Historik Martin Rája soudí, že Napoleon 
Bonaparte byl mezi svými vojáky a veliteli 
oblíbený, vážili si ho (když byl korunován, 
získal v plebiscitu přes tři miliony hlasů 
a jen několik tisíc bylo proti). Napoleon Bo-
naparte měl prý dobrou paměť na jména, 
rád nocoval uprostřed vojáků (na své roz-
kládací posteli) a žil ideály francouzské re-
voluce. Zdá se, že jako každý vlivný člověk, 
měl i Napoleon své silné protivníky. Jedním 
z nich byl William Pitt, britský politik a pre-
miér. Škoda, že stejně jako zkoumáme ego 
Napoleona Bonaparteho, nezkoumáme 
motivaci dalších politiků tehdejší doby k ve-
dení nepokojů na tzv. dvou frontách, nebo 
se dále nezabýváme principy tehdejší evrop-
ské mobilizace (a mobilizačních příspěvků). 
Kdo skrze bitvy a války dosáhl svého? K ví-
tězství koruna posazená na Napoleonovu 
hlavu v katedrále Notre Dame nestačila 
a jak se zdá, ani mu nezajistila klidné stáří.

Je příznačné, že Napoleonův úspěch vy-
važují prohry a chyby. U Waterloo prý nebyl 
v nejlepším zdravotním stavu (je otázka, jak 
moc to ovlivnilo výsledek této bitvy). Tažení 
v Egyptě a Rusku zastírá jakási pachuť zma-
ru. Pro obyvatele Holubic, Kruhu a dalších 
vesnic, znamenala bitva ve Slavkově hlavně 
práci s hledáním mrtvých a zraněných. Co 
by o kvalitách slavkovské bitvy řekli ostatní 
vesničané v místech, kde se odehrály boje 
pod Napoleonovým velením? Kolik bram-
bor a jablek museli „dobrovolně“ věnovat 
místní hladovým vojákům (protože kvalita 
zásobování se i během samotné bitvy velmi 
lišila u všech tří armád)? Možná některé od-
povědi najdete v knize Případ Austerlitz 
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1805 – Staré legendy a nová fakta od Zdeňka 
Chromého.

Napoleon Bonaparte zemřel ve věku 
51 let (prameny uvádí, že šlo o rakovinu 
žaludku).

V roce 1961 přišli Sten Forshufvud, Ha-
milton Smith a Anders Wassen na něco zají-
mavého – ve vzorku vlasů tohoto vojevůdce 
našli určité množství arsenu. Dnes se už 
nedá s jistotou určit, proč tomu tak bylo.

Dnes se už nedozvíme, zda byl Napoleon 
Bonaparte jen paličatý a dohonilo ho jeho 
ego, smůla nebo zásah odpůrců. Tížila ho 
vzdálenost od Paříže nebo rodné Korsiky? 
Soužilo ho zbavení vlivu na běh dějin nebo 
ho dostihl vliv genetiky? Stěhování do lepšího 
domku se Napoleon Bonaparte nedožil – ten 
byl dokončen na ostrově týden po jeho úmrtí.

„Půda hrobů na všech bojištích světa je, na 
rozdíl od ostatních hřbitovů, prosáklá prolitou 
krví – poražených i vítězů.“ Toto je věnování 
Jaromíra Hanáka, které mi napsal do své 
knihy Slavkovské bojiště: Průvodce kraji-
nou bitvy „tří císařů“. Proto sice platí, že 
každý konec je začátkem něčeho nového, 
ale ne pro každého. Některé konce jsou 
definitivní. Je třeba být ostražitým, ať už 
jste Napoleonem svého života nebo jeho 
protivníkem…

Hana Moualla

Děkuji za úryvek básně „O psaní“ Zdeňku 
Horenskému (knihu najdete v holubické knihov-
ně, stejně jako další jeho tituly) a panu Rájovi za 
spolupráci při přípravě textu.

KULTURA

Pohádkový večer pro děti 

Sál kulturního střediska, zcela zaplně-
ný rodiči s dětmi, byl v sobotu 15. října ve 
znamení divadelního večera pro nejmenší. 
Kulturní komise pozvala brněnské herce 
Sandru a Pavla Riedlovi, kteří zahráli „Zim-
ní pohádku,“ krásné představení plné loutek, 
hudby a sněhu. Nadšené oči dětí i dlouhý 
potlesk jim byly zaslouženou odměnou.

V sobotu 25. února se můžete těšit na stejné 
protagonisty, tentokrát s „Africkou pohádkou“.

za kulturní komisi Ilona Marinčová

Večerní hra s hvězdičkami 

V loňském roce jsme Večerní hru 
s hvězdičkami kvůli dešti museli zrušit, 
o to více jsme se na letošní hru, spojenou 
s pohádkovou stezkou, těšili. V pátek 
28. října jsme na myslivecké střelnici 
opekli špekáčky a pak jsme si v budově 

promítali zajímavosti o vesmíru a hvěz-
dách spojené s vesmírným kvízem. Poté 
už na všechny čekala stezka s několika po-
hádkovými zastaveními. Na stanovištích 
bylo zjištěno, že to, co my dospělí známe 
ze svého dětství, naše děti neznají. Bílá 
paní, Rumcajs, motýl Emanuel, lesní víla, 
Karkulka, Fiona, Sněhurka s trpaslíkem, 

Zimní pohádkaZimní pohádka
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rytíř, Ferda mravenec měli připravené tři 
zapeklité otázky, kterých se mnozí zapoti-
li. Pohádkové postavy byly laskavé a úžas-
né, protože „s mírnou pomocí“ na otázky 
nakonec všichni správně odpověděli.

Na každého, kdo doputoval ke kostelu 
s vyplněnou kartičkou, čekali král s krá-
lovnou, a každý byl po zásluze královsky 
odměněn.

Skláníme se před ochotou, nadšením 
a výkonem pohádkových postav.

za kulturní komisi Petra Šujanová  
a Ilona Marinčová

Kácení máje

Každý rok je hodové období a celé sna-
žení zakončeno kácením máje. To se letos 
uskutečnilo 22. října. Mája jako taková 
se skácela již v pátek 21. října dopoledne 
a v sobotu večer už se jen oslavovalo na 
zábavě v sále kulturního střediska. Všech 
dvanáct hodových párů bylo připraveno 
si akci naplno užít i se všemi přítomnými 
a ve 20:30 zahájilo zábavu hodovým ná-
stupem. Víno teklo proudem díky našim 

starostlivým sklepníkům, zpívalo se až do 
rána, a když začala hrát kapela PANORA-
MA BAND, tak u stolu nezůstala sedět 
ani noha. Chvíli před půlnocí se začala 
předávat a losovat bohatá tombola. Do 
hlavních výher patřily například dva af-
ričtí šneci se jmény Ňuf a Ňufka. Kácení 
se z našeho pohledu moc vydařilo a tímto 
bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás 
podpořili, ať už při jakýchkoli přípravách 
na hodech, nebo později na kácení.

za stárky Pavlína Koukalová

Vydařený lampionový průvod

Ve čtvrtek 17. listopadu Holubicemi 
po setmění prošel lampionový průvod za 
doprovodu hudby, která se linula z po-
jízdného „megalampionu,“ který pro 
nás vyrobila organizátorka Míša Koutná. 
Světelná čára z lampionů se táhla od od-

počinkovou zónou od altánu v Curdíku 
až ke křížku za kostelem. Čelo průvodu 
nedohlédlo konce. Takto hojná účast ro-
dičů a dětí byla odměněna pěkným oh-
ňostrojem.

za kulturní komisi Petra Šujanová  
a Ilona Marinčová

Pochodňovým průvodem byla uctěna 
památka obětí „Bitvy tří císařů“

V sobotu 26. listopadu rozzářily Ho-
lubice lampiony a pochodně dětí v prů-
vodu, který vyšel v 16:30 hodin od 
obecního úřadu k památníku obětem 

Bitvy tří císařů v Kruhu. Ještě před tím si 
mohly děti odpoledne na obecním úřadu 
slepit kokardu s obecním znakem a po-
trápit hlavy při zábavně naučném napo-
leonském testu v knihovně. Těsně před 
setměním vojáci vypálili salvy z pušek 
a mohlo se vyrazit. Průvod vedla místní 

Večerní hra s hvězdičkamiVečerní hra s hvězdičkami
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četa rakouských granátníků „Kaiser“ za 
doprovodu bubnů a vojáků z ruských 
a francouzských jednotek. U pomníku, 
který osvětlovaly zapálené vatry, pří-
tomné přivítal pan starosta Jiří Horňák, 
který zde položil věnec k uctění památky 
obětí. V proslovu vzpomenul padlé pa-
mátné bitvy a pozval přítomné na oslavy 
Bitvy tří císařů do Slavkova a okolních 
obcí. Poté kapitán brněnského dělostře-
leckého sboru Pavel Hofman přednesl 
modlitbu za padlé, ztracené a nezvěstné

Na závěr vojáci vystřelili několik čest-
ných salv ze dvou děl.

Ilona Marinčová, kronikářka

Rozsvěcení vánočního stromu

Tak, jako v mnoha jiných městech a ves-
nicích, tak i u nás v Holubicích se slavnostně 
rozsvítil krásný vánoční strom u obecního 
úřadu o první adventní neděli

Od 16 hodin děti prodávaly své vánoční 
výrobky v prostorách vestibulu, lidé se také 
mohli občerstvit svařeným vínem manželů 
Hochmanových, čajem a také mohli ochut-
nat buchtičky od paní Jarmily Tupé.

Opravdu velmi povedený kulturní pro-
gram předvedly děti ze školy za hudebního 
doprovodu jejich učitelek. Nádherně před-
nesené koledy doplnily mluveným slovem 

a hrou na flétničky. Přihlížející dlouho tles-
kali, téměř žádné oko nezůstalo suché. Zá-
věrem pan starosta Jiří Horňák popřál všem 
přítomným klidné svátky a také poděkoval 
účinkujícím dětem.

Samotné rozsvícení doplnila populární 
koleda Carol of the Bells, kdy se při posled-
ních tónech smrk rozzářil stovkami světý-
lek a mnoha velkými baňkami.

Slavnostní okamžik si nenechalo ujít 
velké množství diváků, kteří zaplnili parko-
viště a přilehlé prostory, řekla bych, že to 
byla účast přímo rekordní.

Ilona Marinčová, kronikářka

Košt ovocných pálenek nabídl pětačtyřicet vzorků, nejlepší byla letošní višňovice

Fajnšmekrům pálenek otevřel v sobo-
tu 10. prosince destiláty provoněnou ná-
ruč sál kulturního střediska. Místní 
zahrádkáři v něm uspořádali košt velebe-
né průzračné kapaliny, která „řetízkuje, 
v malém množství může léčit, ve větším 
páchá zlo a rozvrací rodiny.“

Návštěvníci pálenky nejen koštovali, 
ale také u stolů nebo se štamprdličkou 

v ruce vedli duchaplné hovory. Kromě 
pálenek si gurmáni pochutnali na boha-
tém pohoštění, které připravily rodiny 
zahrádkářů, na zabíjačkových dobrotách, 
ale i na soutěžních vzorcích pomazánek 
a specialit z ořechů.

Nejvíce byly zastoupeny slivovice, 
kterých se sešlo sedmnáct. Svou pálenku 
si letos poznali dva majitelé.

Pochodňový průvod, výroba kokardPochodňový průvod, výroba kokard
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Jako nejlepší ve své kategorii byli vyhodnoceni tito pěstitelé:
Slivovice 1. Josef Hrdina 2. Jiří Podsedník 3. Lukáš Růčka
Meruňkovice 1. Miloslav Florian 2. Jiří Dúbravka 3. Petr Zahnáš
Hruškovice 1. Zdeňka Jičínská 2. Radek Chromý 3. Ondřej Svoboda
Kalvádos 1. Arnošt Ohli 2. Petr Skřivánek  3. Marie Stejskalová
Speciály  1. Markéta Chromá 2. Viktor Šmerda 3. Miloslav Florian

Absolutním vítězným vzorkem, který 
získal i nejvyšší bodové ohodnocení, byla 
višňovice paní Markéty Chromé se znám-
kou 1,5.

V soutěži o nejlepší pomazánku zvítě-
zila slečna Anna Čeketová, s úžasnou čes-
nekovou, vítězné skvělé ořechové řezy 
upekla paní Vlaďka Franková.

Všem vítězům srdečně blahopřejeme.
Děkuji všem, kteří nám přispěli pálen-

kami na košt, i všem ostatním, jež se zú-
častnili obou soutěží. Děkuji panu Jakubu 
Vitoulovi a slečně Natálii Marinčové za 
technickou podporu, paní Janě Zetíkové za 
krásnou výzdobu a také rodinám zahrád-
kářů za přípravu výborného pohoštění 
a pomoc s přípravou a organizací koštu.

V pátek 25. listopadu jsme pro naše 
členky uspořádali Kurz vypichované ad-
ventní misky, který vedla paní Jana Zetíko-
vá. Bylo nás dvacet a naše povedená dílka 
teď zdobí stoly v našich domácnostech. 

V sobotu 18. února pořádáme spolu 
s komisí pro školství, mládež a sport 
bruslení zdarma ve Vyškově, před Veli-
konocemi pro naše členy kurz vazby 
a v dubnu se opět pojedeme prohřát do 
slovenských termálních lázní.

Ilona Marinčová, předsedkyně ZO ČZS Holubice

Přivítali jsme nové občánky Holubic

V předvánočním termínu v neděli 
11. prosince bylo pozváno jedenáct no-
vých občánků, spolu s rodiči, prarodiči 
a blízkými, kteří si přišli vychutnat tyto 

nevšední okamžiky svého života a „být 
při tom!“

Zasedací místnost obecního úřadu ožila, 
byla zaplněna do posledního místa. Děti ze 
školky nádherně přednesly pásmo písniček 
a básniček, kterým zpestřily tuto slavnostní 

Kurz vazby adventní výzdoby se zahrádkářiKurz vazby adventní výzdoby se zahrádkáři

Košt pálenekKošt pálenek
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Celoroční hra Hrajeme si celý rok se blíží do finále

Prosinec je posledním měsícem, kdy si 
můžete zahrát naši celoroční venkovní 
hru Hrajeme si celý rok, kdy účastníci 
plní každý měsíc nové úkoly rozmístěné 
v různých částech obce nebo vyrábí či fotí 
ve tvořivé části hry.

Z hráčů, kteří svědomitě plnili úkoly 
všech deset měsíců, počátkem ledna vylo-
sujeme jednoho šťastlivce, který vyhraje 
wellness poukaz v hodnotě 6000 Kč do 
Luhačovic. Takže pokud vám chybí po-
slední krok, abyste se dostali do závěreč-
ného slosování, neváhejte.

Na fotce jsou slečny Nikolka a Nelinka 
Šťastné se sněhovou vločkou. Gratulujeme.
Za kulturní komisi Petra Šujanová a Ilona Marinčová

událost – vtipné a veselé vystoupení roze-
smálo všechny přítomné, tentokrát žádné 
miminko neplakalo.

Starosta obce pan Jiří Horňák ve své 
řeči popřál rodičům hodně sil při výchově 
dětí, vyzvedl rovněž význam dětí v rodi-
nách a v celé společnosti. Poté maminky 
převzaly z rukou představitelů obce dárky, 
pamětní listy a kytičku. Všichni 
byli nakonec vánočně vyfotografo-
váni paní Danou Hovězákovou.

Zbývá jen popřát, ať novým ob-
čánkům Holubic – Jonáši Žárské-
mu, Ondřeji Krevovi, Enole 
Čechovské, Janu Burgetovi, Barboře 
Šlapákové, Jonáši Piňosovi, Maríně 
Bednárové, Lukáši Hanákovi, To-
máši Dufkovi, Matěji Trňanovi a Fi-
lipu Matuškovi život připraví jen 
samé pěkné chvíle.

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 jed-
noho roku) a až na jeho základě jim bude 
doručena pozvánka k vítání občánků. For-
mulář vám může být zaslán také elektronic-
ky, požádat o něj můžete na e -mailové adrese 
mistostarosta@holubiceou.cz.

za kulturní komisi Ilona Marinčová

Výherkyně úkolu Sněhová vločka z papíruVýherkyně úkolu Sněhová vločka z papíru

Vítání občánkůVítání občánků
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Povídání hajného Holuba

Zima je zase tady a určitě se jako každý 
rok spousta z vás zamýšlí, jak to mají zví-
řátka v zimě a jak je to vlastně s hony. Sice 
již jsme v minulých číslech toto téma roze-
bírali, ale opakování je matka moudrosti, 
zejména u tak důležitých témat.

Čím tedy myslivci zvěř přikrmují, aby 
v zimě nestrádala?

Srnčí – seno z vojtěšky nebo jetele, 
oves případně ječmen (pšenice není příliš 
vhodná), krmnou řepu, krmnou mrkev, 
topinambur, kaštany a žaludy (pozor ne 
plesnivé nebo zapařené).

Zajíci – seno z jetele, vojtěšky, ječmen, 
kukuřici, krmnou řepu, krmnou mrkev, ke-
dlubna, kapusta, topinambur, ořezané vět-
vičky ze zimního prořezu ovocných stromů.

Bažanti – kukuřice, pšenice, ječmen, 
oves, slunečnice, krmná řepa, topinambur, 
sušené kopřivy, vojtěškové drolky.

Veškeré krmivo musí být dobře usuše-
né, dobře skladované, bez plísně. Vždy ho 
umísťujeme tak, aby bylo na suchém místě 
a nestalo se, že po dešti může začít plesnivět.

Rozhodně do zásypu a krmelce NEDÁ-
VEJTE vánoční cukroví, plesnivé peči-
vo, brambory atd. Pečivo obecně je velký 
problém, má tendenci navlhnout a začít 
plesnivět.

Pokud opravdu chcete zvěř přikrmo-
vat, je dobré se vždy dohodnout s někte-
rým z myslivců, kteří vám jistě poradí, na 
čem si zvířata pochutnají, ale i kam jim 
tyto pochutiny zanést.

Co ale zejména zvěři škodí, je častý pohyb 
lidí kolem krmelců a zásypů. Poslední do-
bou lidé vůbec nerespektují soukromí a klid 
zvěře. Často ji plaší a zvěř pobíhá sem a tam, 
ve snaze najít klid. Proto je momentálně 

také evidováno více sražených kusů a úhynů 
na vyčerpání. Zvěř nemá prostor v klidu se 
napást či si přilepšit v krmelci nebo zásypu.

Velice vás proto prosíme o ohledu-
plnost, abyste se v přírodě chovali tiše 
a s pokorou. Není vaše, patří všem a ze-
jména zvěři.

Hony – v této době začalo období společ-
ného lovu. Ale abyste si nemysleli, mysli-
vost není jen lovectví, je to především o úctě 
a ochraně přírody. Lov je pouze součástí my-
slivosti. Provádí se jednak průběžný odstřel, 
kterým se regulují stavy zvěře. Většinou se 
jedná o slabé kusy, které by nemusely přežít 
zimu a které se nehodí do chovu. Pak také 
společné lovy – hony na drobnou (bažant, 
zajíc), naháňky na černou (divočák).

Zde bychom chtěli poprosit, respektujte 
termíny honů a nepohybujte se v těchto 
dnech mimo cesty, zejména s malými dět-
mi a nepouštějte své čtyřnohé miláčky na 
volno. Děkujeme.

Rádi bychom vás pozvali na komentova-
né přikrmování zvěře dne 1. ledna 2023, sraz 
bude ve 13:00 u Obecního úřadu Holubice 
a u Z -boxu u bytových domů, každá skupi-
na půjde k jednomu ze zásypů či krmelců. 
Těšíme se na vás.

Za MS Holubice – Velešovice  
Pavel a Pavla Křížovi

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HOLUBICE - VELEŠOVICE

Srnci v zimě.Srnci v zimě.
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Srdečně blahopřejeme všem občanům, kteří oslavili své životní jubileum:
Říjen: pan Josef Svoboda
 pan Samvel Tigranyan
 paní Marie Štěpánková
 paní Maria Hájková
 paní Marie Floriánová

Listopad: paní Drahomíra Andrysíková
  paní Jitka Galová
  paní Marie Svobodová

Prosinec: paní Ilona Přibylová
  paní Eva Cupalová
  pan Václav Máša
  paní Marie Stratilová
  paní Věra Machková
  paní Ludmila Floriánová

Rozloučili jsme se:
 pan František Cupal 

 paní Jarmila Andersová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vážení spoluobčané, abychom přede-
šli případným konfliktům a nedostali se 
do rozporu se zákonem (č. 110/2019 Sb. 
o zpracování osobních údajů), vyzýváme 
ty občany, kteří se zveřejněním svých 
údajů v této rubrice nesouhlasí, aby svoji 

námitku sdělili písemně nebo telefonicky 
na obecní úřad.

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

Ilona Marinčová, místostarostka

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY A ZE ŠKOLY
Vánoční dárky z naší školy

Vážení občané, dovolte i nám přispět 
k adventní pohodě a jako malé dárky vložit 
několik událostí, aktivit a novinek, které se 
u nás ve škole od vydání posledního Holu-
bického zpravodaje udály.

OP JAK

Nová zkratka, se kterou se nyní ve škole 
setkáváme na každém kroku. Na vysvětle-
nou, jedná se víceletý tematický program 
v gesci Ministerstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy, díky kterému můžeme rozvíjet 

Na střelnici po honuNa střelnici po honu
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žákovské kompetence, nabídnout dětem 
volnočasové aktivity, využít možnosti škol-
ního pedagoga, vysílat pedagogy na další 
vzdělávání a v neposlední řadě vybavit ško-
lu potřebnými pomůckami. Naše škola tak 
na svůj rozvoj získala částku 1 189 950 Kč.

 
Tablety

Projekt OP JAK myslí i na vybavenost 
škol. Díky financím v projektu mohla škola 
nakoupit pro žáky mimo jiné tablety. Tato 
elektronická zařízení budou využívána ne-
jen v hodinách informatiky, ale i v ostat-
ních vyučovacích předmětech. Většina 
zaměstnání se již nyní propojuje s užíváním 
elektronických zařízení, proto by tato pro-
blematika neměla být opomíjena ani v zá-
kladním vzdělání. Žáci se naučí přístroj 
využívat k vyhledávání informací, naučí se 
přístroj ovládat, pochopí, co je to intuitivní 
prostředí různých aplikací a budou moci 
nahlédnout do činností, které vykonávají 
jejich rodiče v různých zaměstnáních.

Hravě v informatice

Z projektu OP JAK byly dále pořízeny 
sady LEGO® Education SPIKE™ 
Essential, díky kterým se žáci určitě 
s nadšením pustí do učení dovedností 
STEAM. Výsledkem jejich práce nejsou 
pouze poskládané výtvory z této staveb-
nice, ale jde nám o to, aby tyto výtvory, 
prostřednictvím programování s bloky 
s ikonami a slovy a za pomoci jednodu-
chého hardwaru, přivedli k životu.

Hodina s rodilou mluvčí

Prosincová hodina s naší rodilou mluv-
čí, paní Jill, byla ve čtvrtém i pátém roční-
ku věnována nadcházejícím vánočním 

svátkům. Povídali jsme si o tom, jak proží-
váme Vánoce u nás a jak je tomu v USA, 
odkud naše lektorka pochází. Navzájem 
jsme si sdělili, co dostáváme za dárky a co 
bychom chtěli dostat, jaké jídlo jíme na 
Štědrý den a také například jaké zvyky do-
držujeme. Vše samozřejmě v angličtině, 
paní Jill česky neumí. :) Na závěr našeho 
setkání jsme si zopakovali „vánoční“ slo-
víčka, která jsme se v hodině naučili a roz-
loučili jsme se poslechem a trochu i zpěvem 
anglických vánočních písní.

 
Lektor robotiky

Hledáme ke spolupráci lektora krouž-
ku robotiky. Bližší informace na tel. 
č. 733 386 077.

Speciální pedagog do školy

Ve spolupráci s vyškovskou OPPP Vyš-
kov hledáme speciálního pedagoga. Nabí-
zíme částečný úvazek – 0,2 a pracovní 
poměr na dobu určitou 1/2023–12/2024. 
Pracovní náplň je směřována na péči o děti 
s podpůrnými opatřeními prvního stupně, 
bude se jednat hlavě o děti s výukovými 

Hodina s rodilou mluvčíHodina s rodilou mluvčí
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potížemi. Bližší informace na školní tel. 
čísle 733 386 077 nebo volejte přímo OPPP 
Vyškov 605 417 216.

Daruj knihu

V rámci podpory čtenářské gramot-
nosti v mateřské i základní škole jsme 
připravili malý dárkový projekt s názvem 
Daruj knihu. Děti a paní učitelky vytvo-
řily seznam knih, které by chtěly mít ve 
školní knihovně. Seznam jsme zpřístup-
nili na webu školy a každý, kdo bude 
chtít, si může ze seznamu vybrat, co dě-
tem do školy věnuje, zakoupí, popř. do-
nese z domácí knihovny. Zbývající knihy 
dofinancujeme z OP JAK. Děkujeme už 
nyní všem, kteří nám pomohou číst.

EDUbus v Holubicích

17. října 2022 jsme s dětmi navštívili 
EDUBUS – mobilní polytechnickou la-
boratoř. K obecnímu úřadu dojel starší 
autobus a v něm byla moderně vybavená 

učebna na polytechnickou výuku. Žáci 
naší školy využili dva výukové programy 
z nabídky EDUbusu, a sice „Sucholedo-
kouzla“ a „Začátky s Blue -Botem“. Starší 
žáky zaujaly pokusy se suchým ledem. 
Vyzkoušeli si, co vše dokáže látka, jejíž 
teplota se blíží -80 °C. Zjistili, že CO2 
v pevném skupenství je opravdu zajíma-
vým materiálem pro bádání. Učili se po-
chopit sublimaci a jak je to s hustotou 
plynného oxidu uhličitého. Zažili řadu 
efektních pokusů, které suchý led umož-
ňuje provést. Ti menší si hravou formou 
tvorbou jednoduchých algoritmů vy-
zkoušeli, jak se přesunout do vytyčeného 
cíle. Všichni si program báječně užili!

 
Tvoření ve školní družině

V malém oddělení školní družiny jsme 
v měsíci prosinci s dětmi tvořili výrobky 
na vánoční jarmark a pro Anvete Senior.

 

Záložka do knihy spojuje školy

V měsíci říjnu se naše škola zapojila do 
česko -slovenského projektu „Záložka do 
knihy spojuje školy“. Jedná se o projekt, EDUbus v HolubicíchEDUbus v Holubicích

Tvoření ve školní družiněTvoření ve školní družině
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který podporuje partnerské školy z České 
republiky a Slovenska a motivuje děti ke 
čtení. Naší partnerskou školou se stala 
základná škola v Michalovcích. Děti 
v rámci projektu vyráběly záložky do 
knih na téma „Můj literární příběh čeká 
na tvoje přečtení“. Vyrobené záložky byly 
poslány do partnerské školy a naše děti 
obdržely zase ty slovenské. Do projektu 
byly zapojené děti všech tříd. Děti ze 
čtvrtého ročníku navázaly kontakty 
s dětmi z partnerské školy a mohou si 
nyní společně dopisovat.

Testování tělesné zdatnosti dětí třetího 
ročníku

V měsíci říjnu a listopadu na naší ško-
le proběhlo v rámci tělesné výchovy tes-
tování tělesné zdatnosti žáků třetího 
ročníku. Cílem tohoto testování bylo 
zhodnocení rozvoje pohybových aktivit 
žáků a jejich kondice. Testování obsaho-
valo čtyři motorické testy: skok daleký 
z místa, leh -sed, běh 4 x 10 metrů a vytr-
valostní člunkový běh. Škola získala vel-
mi cenné a důležité údaje týkající se 
svých žáků, s nimiž je možné dále peda-
gogicky a tělovýchovně pracovat.

Betlém v Holubicích

V adventním čase se naše vesnice vy-
zdobí vánočními postavami, které nás 
dovedou až k betlému a vánočnímu stro-
mu. Děti z mateřské školy se vydávají na 
procházku prohlédnout si Tři krále, pa-
sáčka s ovečkami, chlapce s dívkou na 
saních a již zmiňovaný betlém s Je-
žíškem.

Jarmark

První adventní neděli se u obecního 
úřadu uskutečnila tradiční akce – rozsví-
cení vánočního stromu. Součástí byl 
i vánoční jarmark, kterého se zúčastnily 
prostřednictvím svých výrobku také děti 
z mateřské školy. Od poloviny listopadu 

se v jednotlivých třídách pilně pracova-
lo, a tak jsme pomohli navodit vánoční 
atmosféru různými zápichy, dekoracemi, 
svíčkami, vánočními ozdobami, ořecho-
vými lodičkami, sněžítky, keramickými 
svícny a dalšími výrobky. Výtěžek z jar-
marku využije každá třída na vánoční 
nadílku pro děti. Touto cestou bych ráda 
poděkovala všem, kteří si výrobky za-
koupili a podpořili tak nejen aktivitu 
dětí, ale také již zmiňovanou vánoční na-
dílku v jednotlivých třídách.Betlém v HolubicíchBetlém v Holubicích

JarmarkJarmark
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Hudební vystoupení

O příjemnou adventní atmosféru se 
při rozsvícení vánočního stromu posta-
rali žáci základní školy. Celý listopad se 
školou nesly vánoční písně, pilně se na-
cvičovalo, zpívalo, přednášelo a hrálo na 
flétnu. Přes velkou nervozitu některých 
menších dětí se vystoupení opravdu po-
dařilo a velkou pochvalu zaslouží jak 
děti, tak i paní učitelky, které s dětmi 
celé pásmo pečlivě secvičovaly.

 
Vánoční besídky MŠ

V předvánočním shonu jsme se sešli 
na tematických besídkách všech tříd MŠ 
s voňavým pohoštěním a šálkem vánoč-
ního čaje.

Uspávání broučků

Dne 24. 11. jsme se společně s dětmi 
z celé mateřské školy vydali ke kostelu, 

abychom uspali broučky, které si děti vy-
robily. Broučkům jsme zazpívali a společ-
ně je uložili do domečku z listí k zimnímu 
spánku.

Setkání s rodiči

V rámci projektu OP JAK – Odborně 
zaměřená tematická a komunitní setkává-
ní v MŠ jsme pro rodiče připravili dne 
21. 11. 2022 setkání za účasti externího 
odborníka na logopedii, MUDr. Mgr. Pav-
lou Křížovou na téma LOGOPEDICKÉ 
VADY U DĚTÍ. Tímto paní Křížové dě-
kujeme a těšíme se na další setkání i cen-
né rady a zkušenosti. Další tematická 
setkávání budou následovat.

Mikuláš ve škole

Všechny třídy mateřské školy navští-
vil Mikuláš, čert a anděl. V tu chvíli se 
i ze zlobidel stávají andílci. Děti zareci-
tovaly připravené básničky, slíbily, že 
budou hodné a andílek jim rozdal balíč-
ky. Slibovali i ti velcí ve škole.

 Zaměstnanci mateřské a základní ško-
ly Holubice přejí všem občanům krásné 
a klidné prožití vánočních dnů, dětem 
bohatou nadílku a všem rodinám příjem-
né prožití společných setkání se svými 

Hudební vystoupeníHudební vystoupení

Uspávání broučkůUspávání broučků Mikuláš ve školeMikuláš ve škole
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blízkými. Do nového roku přejeme velkou 
dávku zdraví, sil a chuti se posouvat dál.

 Velké poděkování patří i všem za-
městnancům školy za obrovský kus prá-
ce, který odvádějí. Děkuji jim a přeji jim 

hodně sil, nápadů a radosti do další prá-
ce. Dělají práci, za kterou si pochvalu 
právem zaslouží.

Krásné Vánoce Mgr. Jana Ševčíková, 
ředitelka školy

ZE SPORTU

Tělovýchovná jednota Holubice – oddíl volejbalu

Volejbalové soutěže pokračují a naše oddíly hrají soutěže od okresních až po 1. ligu. 
Žáci získali deset vítězství a utrpěli jen dvě porážky. Junioři mají za sebou deset utká-
ní proti silným týmům a na výhru zatím čekají. Muži A se ve 2. lize radovali jedenáct-
krát a prohráli pouze tři utkání.
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Volejbal – Muži A (2. liga)

Datum Domácí Hosté Výsledek

08. 10. 2022 Staré Město Holubice 1:3 (-21,-15,23,-21)

08. 10. 2022 Staré Město Holubice 2:3 (25,16,-16,-14,-8)

15. 10. 2022 Holubice Palkovice 3:0 (9,11,8)

15. 10. 2022 Holubice Palkovice 3:0 (14,15,16)

22. 10. 2022 Šlapanice Holubice 1:3 (-19,23,-15,-20)

22. 10. 2022 Šlapanice Holubice 3:0 (20,16,19)

05. 11. 2022 Holubice Kojetín 3:0 (23,21,23)

05. 11. 2022 Holubice Kojetín 3:0 (23,22,12)

12. 11. 2022 Napajedla Holubice 0:3 (-16,-15,-15)

12. 11. 2022 Napajedla Holubice 0:3 (-21,-18,-13)

19. 11. 2022 Holubice Kometa 1:3 (-21,-21,13,-24)

19. 11. 2022 Holubice Kometa 3:2 (-21,-22,16,22,8)

29. 10. 2022 Nový Jičín Holubice 1:3 (-15,-22,19,-14)

29. 10. 2022 Nový Jičín Holubice 3:0 (20,18,21)

Volejbal – Junioři (1. liga)

Datum Domácí Hosté Výsledek

1. 10. 10:00 Holubice Rychnov n. K. 0:3 (-18,-17,-16)

1. 10. 14:00 Holubice Rychnov n. K. 0:3 (-27,-20,-19)

27. 11. 10:00 Polná Holubice 3:0 (14,18,19)

27. 11. 14:00 Polná Holubice 3:1 (17,16,-18,21)

9. 10. 10:00 Holubice Č. Budějovice B 2:3 (-13,23,-20,23,-9)

9. 10. 14:00 Holubice Č. Budějovice B 2:3 (14,-18,15,-23,-10)

12. 11. 10:00 Č. Krumlov Holubice 3:0 (23,19,21)

12. 11. 14:00 Č. Krumlov Holubice 3:0 (14,16,20)

13. 11. 09:00 Holubice Drásov 2:3 (14,21,-22,-19,-12)

13. 11. 13:00 Holubice Drásov 1:3 (16,-21,-20,-24)
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Volejbal – Žáci (okrecní přebor)

Datum Tým Tým Výsledek

18. 09. 2022 Holubice Vyškov H 2:0 (11,22)

18. 09. 2022 Holubice Šlapanice D 2:0 (20,20)

18. 09. 2022 Holubice Vyškov D 2:0 (17,8)

16. 10. 2022 Holubice Vyškov H 2:0 (12,13)

16. 10. 2022 Holubice Slavkov A 2:0 (22,17)

16. 10. 2022 Holubice Šlapanice D 0:2 (-21,-25)

20. 11. 2022 Holubice Vyškov B 0:2 (-25,-11)

20. 11. 2022 Holubice Bučovice 2:1 (-23,17,13)

20. 11. 2022 Holubice Pozořice A 2:0 (17,19)

04. 12. 2022 Holubice Hrušky 2:0 (17,22)

04. 12. 2022 Holubice Pozořice A 2:0 (15,22)

04. 12. 2022 Holubice Slavkov A 2:0 (21,13)

za TJ Holubice, oddíl volejbalu Petr Marcoň

Holubáckééé nohec 

Okresní přebor
V Okresním přeboru Vyškov získalo mužstvo Holubice A 18 bodů, Holubice B 17 bodů 
a Ivanovice na Hané 15 bodů, přeborníkem okresu Vyškov se stal tým HOLUBICE A.
Sestava mužstva – Duchoň, Malec, Navrátil, Svoboda, Laťák, Havránek a Sušil.

2. liga
Ve druhé lize získalo mužstvo z Holic celkem 16 bodů, Zbečník 13 bodů a Holubice 12 
bodů, získali jsme tak v této soutěži krásnou bronzovou příčku.
Sestava mužstva – František Dlabka, L. Sušil, L. Havránek, I. Duchoň, P. Bubniak, 
R. Pelikán, T. Svoboda, Z. Zavadil, R. Šišma, Z. Nevrlý, M. Příhoda, J. Hicl, L. Malec, 
T. Jahoda, hrající trenér Richard Laťák a hrající vedoucí mužstva Roman Dlabka.

František Dlabka (13 let),  
shrnutí jeho letošních sportovních úspěchů: 
Mistr České republiky – Dorostenecká nohejbalová liga mužstev
Mistr České republiky starší žáci – dvojice
Mistr České republiky starší žáci – trojice
Vicemistr České republiky starší žáci – singl
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Vážení příznivci holubického nohejbalu a holubického sportu,
přejeme Vám především pevné zdraví, dostatek úspěchů a mnoho dalších hezkých 
sportovních zážitků v naší hale a ve venkovním sportovním areálu při fandění. Moc 
Vám všem děkujeme za celoroční přízeň a podporu.

za TJ Holubice, oddíl nohejbalu Roman Dlabka

Tělovýchovná jednota Holubice – oddíl florbalu

Zahájení florbalové sezony v podo-
bě prvního turnaje v kategorii elévové, 
se odehrálo v Nezamyslicích, kde si naši 
elévové ve spolupráci s hráči ze Slavkova 
vedli velmi dobře a mohli se těšit hned 
z několika výher. Další turnaje se odehrá-
ly ve Slavkově u Brna a v Hodoníně. První 
zápasy jsme jako by usnuli na vavřínech, 
ale postupně se děti rozehrály, a nakonec 
se radovaly také z výhry. Poslední turnaj 
před uzávěrkou zpravodaje se zatím ode-
hrál v Brně, kde do našich řad bohužel 
udeřilo nachlazení a jeli jsme tudíž na 
turnaj proti největším brněnským florba-
lovým klubům pouze v počtu šesti dětí. 
První zápas nás tým Gullivers nenechal 
ani rozkoukat a zklamání dětí bylo znát. 

Naštěstí jsme se dalších silných soupeřů 
nezalekli a první polovinu ostatních zápa-
sů jsme hráli velmi vyrovnaně. Bohužel ve 
druhé polovině byla vidět únava a už jsme 
nedokázali udržet tempo soupeřů, a i když 
Anička Hochmanová v bráně zabránila 
spoustě gólů, jakákoliv chyba byla potres-
taná míčkem v naší bráně. Celému druž-
stvu patří velká pochvala, i v malém počtu 
si dokázali nahrávat a předvedli skvělý 
výkon na hřišti a věřím, že se jim turnaj 
s tak silnými soupeři jako jsou Bulldogs 
Brno, K1 Florbal Židenice a Hattrick líbil 
a naplno si ho užili. Z Brna jsme si sice 
dovezli prohry, ale také ocenění ze stran 
trenérů ostatních týmů a kladné ohlasy na 
naše dresy! Máme je prostě nejkrásnější.

Florbal - Halloweenský tréninkFlorbal - Halloweenský trénink
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Hned třikrát v letošní sezoně vyrazila 
na turnaj i naše přípravka v podání na-
šich nejmenších. Děti nehrají na výsled-
ky, ale pro radost ze hry. Jsme rádi, že je 
vidět, jak se hráči snaží a postupně flor-
balově rostou.

Na konci října jsme pro děti nachys-
tali Halloweenský trénink. Strašidelná 
hudba rozléhající se po celé tělocvičně 
nesměla chybět a přišlo i několik straši-
dýlek, za což jsme velmi rádi. 

V půlce listopadu se také uskutečni-
la nejen pro florbalisty, ale i pro ostat-
ní obyvatele Holubic, již 4. Drakiáda 
s opékáním špekáčků. Počasí ale mělo na 
zvolený termín jiný názor a místo draků 
jsme málem stavěli sněhuláky. Naštěstí 
to návštěvníky neodradilo, a i přes nepří-
znivé počasí dorazili v hojném počtu. Po 
velmi krátkém letu draků se mohli ná-
vštěvníci alespoň ohřát u ohně a dopřát 
si teplý nápoj. Nejlepší piloti draků byli 
oceněni medailí a diplomem.

Na závěr bychom chtěli poděkovat 
dětem za sportovní výkony na zápasech 

i na trénincích a rodičům za diváckou 
podporu na turnajích.

Trenéři florbalu přejí všem sportovcům 
krásné Vánoce plné pohody a klidný vstup 
do Nového roku 2023

za TJ Holubice, oddíl florbalu  
Alexanda Vojáčková

 
Tělovýchovná jednota Holubice – oddíl fotbalu

Ve druhé polovině podzimní části se 
mladší přípravka utkala s Heršpicemi B, 
Hodějicemi, Křižanovicemi, Kobeřicemi-
-Šaraticemi B a poslední zápas odehrála 
ve Slavkově. Zde se nám podařilo vytvořit 
tři týmy, které hrály na třech hřištích, aby 
si děti zahrály co nejvíce. Na podzim se 
mladší přípravce podařilo vsítit celkem 
66 branek. Jarní část soutěže OFS Vyškov 
se bude hrát od dubna 2023 dle nového 
rozlosování. Protože jsme se umístili 
uprostřed tabulky, byly nám nalosovány 
tyto týmy: FK Drnovice, Křižanovice, 
Šaratice -Kobeřice A a Vážany.

Sdružený tým Velešovice -Holubice se od říj-
na utkal s následujícími týmy: Vyškov B i C, 
Slavkov u Brna A i B, Otnice, a Brankovice-
-Nesovice. Tým nastřílel celkem 22 branek. 
Nejvíce se ve sdruženém týmu zapojovali 
následující hráči Holubic: Roman Dlabka, 
Mirek Sušil a Janko Pekarovič.
Nyní jsme ve fázi zimní přípravy, kdy tré-
nujeme v hale a čekají nás i turnaje. Mi-
nipřípravka má jeden turnaj již za sebou. 
Děti se utkaly s Vyškovem, Hanáckou 
Slávií Kroměříž, Vážany a Komořany.
Kromě fotbalu samotného se nám podaři-
lo pořídit na travnatou plochu u čističky 

Florbal - drakiada se sněhemFlorbal - drakiada se sněhem
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buňku od společnosti myBAU IPS s r.o., 
která nás podpořila sponzorským darem. 
Buňka bude sloužit zejména jako převlé-
kárna pro děti. Převoz buňky z bývalého 
jabloňového sadu nebyla žádná legrace, 
a proto patří velké díky rodině Sladkých 
z pily, bez kterých bychom buňku nebyli 
schopni přemístit. Rovněž bychom chtěli 
poděkovat akciové společnosti Rakovec, 
která nás podpořila a zajistila jeřábem 
přesun buňky na nářadí. V neposlední 

řadě bychom chtěli poděkovat novému 
sponzoru TMC CR, s r.o. za podporu 
sportu mládeže TJ Holubice.
Rádi bychom Vás pozvali na Sportovní 
ples, který se bude konat v sobotu 
4. března v sále kulturního střediska.
Členové Tělovýchovné jednoty Holubice 
Vám přejí šťastné a veselé Vánoce a v no-
vém roce hlavně zdraví a spoustu radost-
ných okamžiků!
za TJ Holubice, oddíl fotbalu Petr Marcoň

Zveme Vás na vánoční koncert do chrámu sv. Václava

V pátek 30. prosince v 18:00 hodin vystoupí v holubickém kostele 
rakouský barytonista Martino Hammerle – Bortolotti za klavírní-
ho doprovodu Heleny Fialové. Doprovodí ho přední brněnští 
filharmonici: František Kantor (flétna), Jiří Bělík (hoboj), Petr 
Hojač (trubka) a Radan Vach (violoncello). Nechejte se vánočně 
naladit a prodloužit si sváteční dny s tímto charismatickým zpě-
vákem a poslechnout si české, tyrolské, italské, anglické a španěl-
ské koledy. Vstupné je dobrovolné.

Ilona Marinčová, kronikářka

OSTATNÍ AKCE, INFORMACE A POZVÁNKY

Tříkrálová sbírka 2023

Stejně jako každý rok se i letos připravuje Oblastní charita Rajhrad na tradiční  
Tříkrálovou sbírku.
„Velice si vážíme Vaší podpory, která rok od roku sílí a díky níž můžeme nadále odbor-
ně i lidsky pomáhat seniorům, nevyléčitelně nemocným lidem, osobám se zdravotním 
a mentálním postižením, v sociální a hmotné tísni nebo ohroženým dětem a mládeži. 
Díky Vašim příspěvkům jsme mohli uskutečnit některé z projektů a u jiných jsme se 
posunuli kupředu.

Díky Vám můžeme dál pečovat o potřebné, a naplňovat tak charitní poslání,“ říká 
Zdeněk Strašák, ředitel Oblastní charity Rajhrad.

Chtěli bychom Vás poprosit o podporu i v letošním ročníku Tříkrálové sbírky, kte-
rý se v Holubicích uskuteční v sobotu 7. ledna 2023. Sbírka započne ve 13 hodin, 
kdy pan farář požehná koledníkům v kostele sv. Václava. Poté se ve skupinkách 
rozejdou po obci koledovat.
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Výtěžek z chystané koledy plánuje Charita Rajhrad využít na:
• pořízení dřevěných polstrovaných židlí do Domova se zvláštním režimem sv. Luisy,
• výmalbu pokojů klientů Domova se zvláštním režimem sv. Luisy,
• vybudování parkoviště pro automobily terénních služeb,
• otevírání bezpečnostních dveří na lůžkových odděleních hospice čtečkou čipů,
• pořízení automobilu pro personál Domácí zdravotní péče,
• vybavení zrekonstruovaných prostor Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa,
• podporu mobility v terénu pro odborné sociální poradenství a Charitní záchrannou síť,
• zakoupení polohovacích pomůcek pro přesun klientů Charitní pečovatelské služby.

„V tuto chvíli můžeme naše příznivce odkázat na webové stránky rajhrad.charita.cz, kde 
najdou aktuální informace. Zasláním finanční částky na sbírkový účet či prostřednic-
tvím QR kódu nás můžete podpořit již nyní. Rád bych Vás také pozval na sledování 
Tříkrálového koncertu v neděli 8. ledna 2023 od 18 hodin na ČT1. Srdečně děkujeme,“ 
dodává Zdeněk Strašák.

Ing. Jana Janoutová, Oblastní charita Rajhrad

Aktuální informace o dění ve naší obci teď nově i ve vašem mobilním telefonu  
– prostřednictvím aplikace „Česká Obec“

Holubice se zapojily do projektu „Česká 
Obec“. Česká Obec je projekt, mobilní 
aplikace a jednotné místo, na kterém ob-
čané obcí, městských částí a měst získají 
rychlé a aktuální informace o událostech 
ve svém okolí, tj. nejen o své obci, ale 
např. i o obci, kde se právě nacházejí 
a tráví volný čas, kde mají svou chalupu, 
nebo jen o obci, která je zajímá.
Zeptali jsme se proto projektového mana-
žera České Obce pana Davida Jedlinské-
ho, čím je tato mobilní aplikace zajímavá?
Jak se říká, v jednoduchosti je síla, a prá-
vě to je pořekadlo, které naši aplikaci vy-
stihuje, ačkoli je to moderní, přehledný 
a praktický komunikátor mezi vaší obcí 
a uživatelem aplikace.
A k čemu aplikace občanům slouží?
Jak jste byli doposud zvyklí dostávat infor-
mace z vašeho úřadu? V místním tisku, ve 
vaší obci, e -mailem, nebo jste prostě ve své 
volné chvíli navštívili webové stránky 

a posléze se dověděli, že se např. událo 
něco, co jste potřebovali vědět o dvě hodi-
ny dříve, nebo si případně potřebujete 
nové informace poznamenat do svého ka-
lendáře, abyste na ně nezapomněli. A prá-
vě mobilní aplikace Česká Obec, která je 
přímo propojena s vaším obecním úřadem, 
vás tak může o dění ve vašem obci infor-
movat okamžitě. Aplikace navíc pracuje 
s obrázky, videi, textem, externími odkazy, 
najdete zde důležité kontakty na vaši obec 
a také mapku poruch. Zároveň aplikace 
pracuje i s kalendářem ve vašem mobilním 
telefonu, takže si např. upoutávky na kul-
turní akce v obci můžete do kalendáře pří-
mo ukládat.
A kromě toho, co jste zmínil, v čem je 
mobilní aplikace jedinečná?
Máte možnost sledovat nejen vaši obec…, 
ale také jiné obce, města, městské části 
(pokud jsou do projektu Česká Obec za-
pojeny), a to jednoduchým přidáním další 

H O LU B I C K Ý  Z P R AV O D A J  4 / 2 0 2 2  31



obce v mobilní aplikaci. Získáte tak pře-
hled i o jiných obcích, které vás zajímají, 
nebo kde se momentálně nacházíte.
A jak je tedy možné začít mobilní aplikaci 
využívat?
Mobilní aplikace je zdarma ke stažení pro 
chytré telefony (tablety) s operačním systé-
mem Android nebo iOS(iPhone). Zde je 
jednoduchý návod k jejímu stažení:
• ve svém mobilním telefonu najdete ikon-

ku „Obchod Play“ nebo „App Store“, kte-
rou rozkliknete a ve vyhledávači zadejte 
Česká Obec,

• po zobrazení na tuto aplikaci klikněte 
a zadejte instalovat,

• po instalaci klikněte „Otevřít“, aplikace se 
zobrazí, v pravém horním rohu najdete 
znaménko „Domečku“, po kliku na něj se 
zobrazí znaménko „+“, po kliknutí na něj 
můžete jednoduše přidávat nebo odebírat 
obce, které chcete sledovat, dále je můžete 
řadit v závislosti na tom, která obec má 
být první nebo druhá tím, že danou obec 
přidržíte a přetáhnete nahoru či dolů,

• dále klikněte v levém horním rohu na 
„Přehled obcí“, zobrazí se obec, kterou 
jste si přidali, pokud je obec zapojená 
do projektu Česká Obec, zobrazí se 
dané příspěvky, pokud ne, obec je 
prázdná pouze s upozorněním, že 
s námi nespolupracuje.

• obce sledujete přejetím prstu po displeji 
vlevo či vpravo.

!!! Důležité, pokud si aplikaci nainstalujete, 
zkontrolujte, že máte v Nastavení telefo-
nu – aplikace – zapnuty upozornění na již 
nainstalovanou aplikaci Česká Obec!!!
Mobilní aplikace zabere minimální mís-
to v paměti vašeho mobilního zařízení. 
Na nové události vás upozorní prostřed-
nictvím notifikací (upozornění) a na váš 
požadavek si načte pouze vybraný příspě-
vek, který vaše obec zadá. Je tedy šetrná 
k vaší baterii i mobilním datům.
… a doufám že se mobilní aplikace stane 
nedílnou součástí vaší obce.

Ilona Marinčová, místostarostka

MAS Slavkovské bojiště nabízí pomoc s programem Nová zelená úsporám Light

MAS Slavkovské bojiště nabízí možnost 
pomoci při podání žádosti do programu 
Nová zelená úsporám Light. Žadatel 
musí být vlastník či spoluvlastník RD 
nebo trvale obývané rekreační chaty. 
Všichni členové domácnosti jsou příjem-
ci starobního důchodu nebo invalidního 
důchodu 3. stupně nebo vaše domácnost 
pobírala v období od 12. 9. 2022 příspě-
vek na bydlení.
Je možné žádat na zateplení fasády, stře-
chy, stropu, podlah nebo výměnu oken 
a vchodových dveří.
Příjem žádostí bude otevřen 9. ledna 2023. 
Pakliže jste již patřičná opatření jmenovaná 

výše zrealizovali, je možné si zažádat též 
zpětně, a to na realizace uskutečněné již od 
12. 9. 2022.
Žádost můžete podat před provedením 
prací, v jejich průběhu i po jejich ukon-
čení. V případě schválení žádosti obdrží-
te zálohu ve výši až 100 % na provedení 
zvolených aktivit, maximálně však ve 
výši 150 tis. Kč. Na realizaci zvolených 
úsporných opatření pak máte celý rok.
Dříve, než podáte žádost, pořiďte si foto-
grafie míst, která budete chtít změnit – 
původní okna, dveře, nezaizolovanou 
střechu apod. Tuto fotodokumentaci pak 
přiložíte k žádosti.
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Na kancelář MAS Slavkovské bojiště se 
můžete obrátit již nyní se svými dotazy. 
Pomůžeme Vám s podáním žádosti, ově-
říme, zda jste oprávněný žadatel a pora-
díme, jak je třeba postupovat.

V případě zájmu se obracejte na:
Petr Vaněček, vanecek@slavkovskebojiste.cz, 
tel. 777 864 704
Dana Adamcová, adamcova@slavkovske-
bojiste.cz, tel. 732 512 635

 29. prosince Sportovní odpoledne pro děti (kulturní komise)

 30. prosince Vánoční koncert v chrámu sv. Václava v 18:00 hodin (OÚ)

 1. ledna  Komentované přikrmování zvěře (MS Holubice – Velešovice)

 7. ledna  Tříkrálová sbírka (Charita) 

 13. a 14. ledna Volba prezidenta České republiky

 14. ledna Myslivecký ples (Myslivecký spolek Holubice – Velešovice) 

 únor Cestovatelská přednáška v Anvete (knihovna)

 11. února Kavárna (kulturní komise)

 18. února Ostatky (pan Dalibor Koukal)

 18. února  Bruslení ve Vyškově zdarma  
(holubičtí zahrádkáři a komise pro školství, mládež a sport)

 25. února  Africká pohádka, divadelní představení pro malé děti  
(kulturní komise)

 4. března Sportovní ples (TJ Holubice)

 11. března Košt vína (pan Miroslav Karbula)

 12. března Vítání občánků (kulturní komise a OÚ)

 25. března Kurz mandaly (kulturní komise) 

Přívesnický tábor pro školní děti od sedmi do dvanácti let se bude konat od pondělí 
31. července do pátku 4. srpna 2023. Už nyní přijímáme přihlášky na mailu: mistosta-
rosta@holubiceou.cz. Pozvánku a další informace najdete na webových stránkách obce.

PŘEHLED CHYSTANÝCH AKCÍ
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SÁZENÍ STROMŮ S HEJTMANEM JANEM GROLICHEM

STŘELCOVA VILA

STŘELCOVA CIHELNA 
ROK 1930
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31 31

T T
PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

1 2 3 35 1 39
4 5 6 7 8 9 10 36 2 3 4 5 6 7 8 40
11 12 13 14 15 16 17 37 9 10 11 12 13 14 15 41
18 19 20 21 22 23 24 38 16 17 18 19 20 21 22 42
25 26 27 28 29 30 39 23 24 25 26 27 28 29 43

30 31 44

T T
PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

1 2 3 4 5 44 1 2 3 48
6 7 8 9 10 11 12 45 4 5 6 7 8 9 10 49
13 14 15 16 17 18 19 46 11 12 13 14 15 16 17 50
20 21 22 23 24 25 26 47 18 19 20 21 22 23 24 51
27 28 29 30 48 25 26 27 28 29 30 31 52

komunální odpad plasty papír BIO

2023 obec HOLUBICE
LEDEN ÚNOR

BŘEZEN DUBEN

KVĚTEN ČERVEN

ČERVENEC SRPEN

ZÁŘÍ ŘÍJEN

LISTOPAD PROSINEC

KALENDÁŘ SVOZŮ

H O LU B I C K Ý  Z P R AV O D A J  4 / 2 0 2 2  35



Redakční uzávěrka pro příspěvky příštího čísla Holubického zpravodaje bude v úterý 14. března 2023.  
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 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.

INZERCE

Vedení ob
ce, její 

zaměstna
nci  

a redak
ce Holubické

ho zpra
vodaje  

Vám všem
 přejí  

hlavně 
pevné z

draví,

příjemné
, klidné

 prožití 
vánočníc

h svátků

a úspěš
ný rok 

2023.
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POHÁDKOVÉ POSTAVY PŘI VEČERNÍ HŘE S HVĚZDIČKAMI

POCHODŇOVÝ PRŮVOD, 
NAPOLEONSKÝ KVÍZ

POCHODŇOVÝ PRŮVOD

MARTINSKÉ HODY

KURZ VAZBY 
ADVENTNÍ VÝZDOBY 

SE ZAHRÁDKÁŘI

KOŠT PÁLENEK
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