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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
s blížícím se koncem roku všichni bilancujeme a zamýšlíme se nad tím, co se
nám povedlo a co jsme mohli udělat, popřípadě plánujeme na příští rok.
Když takto hodnotím, co se nám na obci
společně povedlo, tak mám radost z nového chodníku, parkoviště, nového úklidového stroje a traktůrku, začali jsme s výsadbou zeleně, zahájili jsme výstavbu odpočinkové zóny v Curdíku s hřišti nejen
pro děti. Také se modernizoval interiér
obecního úřadu.
Děkuji všem jednotlivcům, komisím,
spolkům, pracovníkům obecního úřadu
a všem, kterým na obci záleží a pomáhají
při aktivitách v obci.

Pro další rok plánujeme pokračovat ve výsadbě a obnově zeleně, zachovat
a rozšířit množství kulturních a společenských akcí. Rozhodli jsme se proto uspořádat obecní ples a podpořit další možnosti
setkávání. Nejdůležitější akcí je především
rozšíření čistírny odpadních vod.
Závěrem přeji všem klidné prožití vánočních svátků, zdraví a osobní pohodu.
Dospělým i dětem alespoň částečně splněné sny a v závěru roku pár dní odpočinku strávených v klidu se svými blízkými.
Do nadcházejícího roku 2020 přeji nám
všem optimismus, toleranci, pochopení
a vzájemnou úctu.
Petr Hanák,
starosta

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Ze 7. zasedání Zastupitelstva Obce
Holubice, konaného dne 24. 10. 2019

o smlouvě budoucí č. 1030055446/001
mezi Obcí Holubice a E.ON Distribuce,
a.s-přeložka kabelu NN-odpočinková
zóna Curdík.

• Zastupitelstvo schvaluje vydání změny
č. 7 územního plánu Obce Holubice.
• Zastupitelstvo schvaluje Nařízení obce
Holubice č. 1/2019 – Tržní řád. Tržním
• Zastupitelstvo schvaluje dofinancování
řádem se na celém území obce Holubice
mezd v ZŠ a MŠ Holubice pro rok 2020
zakazuje tzv. podomní a pochůzkový
ve výši max. 63 100,- Kč. Částka bude
prodej
a nabídka služeb.
zahrnuta jako účelová do rozpočtu Obce
Holubice na rok 2020 a v případě nedo- • Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1
čerpání budou prostředky vráceny.
ke Smlouvě o dílo č. 0022/2018 na poskytování technické podpory geografic• Zastupitelstvo
schvaluje
Smlouvu
kého informačního systému MISYSo smlouvě budoucí č. 1030043577/004
HOLUBICE.
mezi Obcí Holubice a E.ON Distribuce,
a.s. na přeložku kabelu NN - rekon- • Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o prástrukce kulturního střediska. Celková
vu stavby na pozemku obce parc. č. 230/4.
částka za budoucí věcné břemeno je • Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o prá10 000,- Kč bez DPH.
vu stavby na pozemku obce parc. č.
• Zastupitelstvo
schvaluje
Smlouvu
597/1.
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• Zastupitelstvo schvaluje Plánovací
smlouvu k realizaci stavby komunikace a technické sítě na parc. č. 599/123
pro pět rodinných domů v lokalitě Kruh
a ošetřuje závazek stavebníka uhradit
obci příspěvek na centrální ČOV, a to
ve výši 40 000,- Kč za každý rodinný
dům, tj. celkem 200 000,- Kč.
• Zastupitelstvo schvaluje Směnnou
smlouvu na pozemky par. č. 279/3 o výměře 89 m2 ve vlastnictví Obce Holubice
za pozemek par. č 1351 o výměře 239 m2.
• Zastupitelstvo schvaluje ceny plynu
a elektřiny dle předložené nabídky pro
Obec Holubice na období 1. 1. 2020 –
31. 12. 2021.
• Zastupitelstvo
schvaluje
Darovací
smlouvu mezi Obcí Holubice a společností Hospodář, spol. s r.o. a společníkem Českým zahrádkářským svazem
Holubice na finanční dar ve výši 50 000,Kč na akci „Vysázení zeleně podél chodníku z části obce Curdík-Podnádraží.“
• Zastupitelstvo schvaluje dodavatele výsadby stromů kolem chodníku Curdík
– Nádraží firmou Ginko centrum Jiří
Horáček, IČO 409 80 707, se sídlem
Bezručova 1434, 684 01 Slavkov u Brna
za cenu 81 745,- Kč.
• Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o vzájemné propagaci mezi Obcí Holubice
a Kometou Group, a.s.
• Zastupitelstvo schvaluje nákup traktoru
KIOTI CK 3310 od společnosti KIOTI
P&L, spol. s r. o. IČO 003 51 504 se sídlem Biskupice 206, 763 41, za podmínek
nabídky č. 190921.
• Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové
opatření č. 6/2019.
• Zastupitelstvo
schvaluje
Smlouvu
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o dílo č. 16682019 mezi Obcí Holubice
a firmou AP Investing, s.r.o., IČO
607 12 121, se sídlem Palackého 12,
612 00 Brno na zajištění monitoringu akce „Holubice, kanalizace a ČOV“
s platností od 1. 12. 2019.
• Zastupitelstvo schvaluje odstoupení od Příkazní smlouvy č. 01-17 mezi
Obcí Holubice a společností Finance
Ekonomika, s.r.o. IČO 037 23 474 se
sídlem u Hřiště 810/8, 779 00 OlomoucHolice k 30. 11. 2019.
• Zastupitelstvo schvaluje vítěze veřejné
zakázky „Manažer projektu Holubicerozšíření ČOV“ společnost AP Investing
s.r.o., IČO 607 12 121, se sídlem
Palackého 12, 612 00 Brno a ukládá starostovi obce zajistit podpis smlouvy dle
podmínek zadaných ve výběrovém řízení.
Různé:
Myslivecký spolek Holubice požádal
o souhlas s využitím obecního pozemku
p.č. 1886 k výsadbě zeleně. Jedná se o pozemek u střelnice. Pan starosta navrhuje
Mysliveckému spolku vyjít vstříc a umožnit výsadbu zeleně.
Firma ArboTyl podala cenovou nabídku na údržbu a prořez stromů. Jedná se
o hřbitov a prostor před hostincem. V případě převzetí údržby stromů, přebírají následnou škodu, která by byla způsobena
např. pádem stromu.
Dle nové vyhlášky obce musí zajistit
svoz BIO odpadu celoročně. V obci je 19
kontejnerů na BIO odpad, které jsou občanům k dispozici do 30. listopadu. Od 1.
prosince 2019 bude v obci pět kontejnerů
pro občany.
Paní Kamila Burdová vznesla dotaz,
zda je uzavřená dohoda o spolupráci mezi
HOLU B I CKÝ ZP R AVODAJ 4/ 2019

Obcí Holubice a firmou Goodman Czech
pro občany nad 65 let 50,- Kč za psa
za rok.
Republic s.r.o. Pan starosta k tomu řekl, že
s firmou Goodman je podepsaná Plánovací • Zastupitelstvo schvaluje obecně závazsmlouva a Smlouva o spolupráci.
nou Vyhlášku obce Holubice č.3/2019,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Poplatky zůstávají stejZ 8. zasedání Zastupitelstva Obce
né, 10,- Kč za m2.
Holubice, konaného dne 28. 11. 2019
• Zastupitelstvo schvaluje Směrnici č.
• Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o ze2/2019 o poskytování darů a příspěvků.
mědělském pachtu č. 9-10001 mezi
Směrnicí se navyšuje hodnota darů pro
Obcí Holubice a společností Bonagro,
občany u příležitosti dovršení věku 70,
a.s. Jedná se o aktualizování smlou75, 80, 85 a 90 let na 700,- Kč, od věku
vy o propachtování obecních pozemků
90 let se poskytuje dar každý rok. U příp. č. KN 1266, KN 1860, KN 2030 a KN
ležitosti dovršení 100 let se posky2033 o celkové rozloze 1,9 ha za cenu
tuje mimořádný dar do výše hodno7 490,82,- Kč ročně.
ty 5 000,- Kč. Při příležitosti vítání občánků se poskytuje dar pro novoroze• Zastupitelstvo
schvaluje
Smlouvu
ně v hodnotě 600,- Kč. Finanční dary
č. SPP/035/2019 o zajištění provozu
pro pořádání akcí v kulturním středisku
a pachtu vodohospodářského zařízení
v případě živé produkce zůstávají nemezi Obcí Holubice a VaK Vyškov, a.s.
změněny.
Předmětem Smlouvy je zajištění provozování vodovodu, který je ve vlastnictví • Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu č.
Obce Holubice.
1030052516/002 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na pozem• Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č.
ku obce p.č.1974 mezi Obcí Holubice
2 k Plánovací smlouvě mezi Obcí
a E.ON Distribuce, a.s . Týká se stavby
Holubice a firmou SKR trade, s.r.o.
přípojky kabelu NN na pozemku obce
na výstavbu 48 rodinných domů
parc. č. 1974.
v Curdíku, v tzv. Jabloňovém sadu.
schvaluje
Nájemní
• Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaz- • Zastupitelstvo
smlouvu na část pozemku p. č. 1886
nou Vyhlášku obce Holubice č.1/2019,
mezi Obcí Holubice a Mysliveckým
o místním poplatku za provoz systému
spolkem Holubice-Velešovice za cenu
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
100,- Kč ročně. Tato část pozemku není
využívání a odstraňování komunálních
obdělávána. Jedná se cca o 2 000 m2,
odpadů. Cena za svoz komunálního odbude využíván jako krytina pro zvěř
padu se nemění, zůstává stejná, 500,- Kč
v období vegetace.
za osobu a rok.
• Zastupitelstvo schvaluje obecně závaz- • Zastupitelstvo schvaluje Zásady pro vydávání Holubického zpravodaje.
nou Vyhlášku obce Holubice č.2/0219,
o místním poplatku ze psů. Poplatek • Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové
opatření č. 7/2019.
zůstává stejný, 100,- Kč za psa za rok,
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• Zastupitelstvo schvaluje plán inventarizace a složení inventarizačních komisí na kontrolu majetku obce Holubice.
• Zastupitelstvo
schvaluje
uzavření
Smlouvy na spořicí účet u České spořitelny, a.s. s roční úrokovou sazbou
1,05%.
• Zastupitelstvo schvaluje Přílohu č. 1 a č.
2 ke smlouvě S/05000009/31600768/16
mezi Obcí Holubice a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Cena za svoz komunálního odpadu je 646 405,-Kč vč.
DPH, navyšuje se cca o 35 000,- Kč.
Nově bude svoz BIO odpadu zajištěn
v zimním období 1x za měsíc.
Různé:
VaK Vyškov poslal ceník vodného
a stočného platný od 1. 1. 2020. Cena
vody bude 50,62,- Kč/m3 vč. DPH. Od 1.
5. 2020 vstoupí v platnost novela zákona
o DPH a začne se na vodné a stočné uplatňovat nižší 10% sazba DPH. Z tohoto důvodu dojde ke snížení cen a cena za vodné bude od května 48,42,-Kč/m3 vč. DPH.
Pan starosta informoval o průběhu příprav na rozšíření čistírny odpadních vod.
Byla vybrána firma AP INVESTING jako
manažer provozu. Firma bude vybírat dodavatele, dělat technický dozor investora, sepíše žádost o dotaci a připraví veškeré podklady pro žádost o dotaci. V případě
uskutečnění výstavby logistického centra
firmou Goodman, obec dle smlouvy obdrží příspěvek na rozšíření ČOV ve výši
30% nákladů.
Vedení obce byly předloženy požadavky od spolků a komisí do rozpočtu obce
na rok 2020. Na příštím zasedání bude
přednesen návrh rozpočtu obce na rok
2020.
4

Pan starosta seznámil přítomné se situací u školy ohledně usazení dopravních
značek. V roce 2016 byl zhotoven pasport
dopravního značení v obci, který určuje
umístění dopravních značek v obci. V pasportu dopravního značení je umístění dopravních značek zákaz zastavení - vzhledem k šířce silnice je před školou zákaz
stání i bez dopravních značek, ale v zálivce před školou se zastavit může. Pan starosta oznámil, že značky budou odstraněny, aby se před školou mohlo zastavit. Pro
paní učitelky budou za školou zhotoveny dvě parkovací místa, parkovat se může
i „Pod bahny.“ Pozemek v sadu, kde se dříve parkovalo, je v soukromém vlastnictví,
pokud se podaří získat pozemek do vlastnictví obce, dalo by se uvažovat o zřízení parkování. Paní Šujanová k tomu řekla, že ona byla pro umístění dopravních
značek zákazu zastavení z důvodu bezpečnosti. Pan Ondráček odpověděl, že
po odstranění dopravních značek, lze zastavit před školou v zálivce a před sadem.
Ing. Krupička konstatoval, aby se neparkovalo v zálivce před školou, aby sloužila
pouze k zastavení. Dále znovu upozornil
na problém chybějícího chodníku v holubickém kopci.
Další dotaz se týkal přechodů pro
chodce, pan starosta odpověděl, že při aktualizaci pasportu dopravního značení
v roce 2020 jsou přechody v obci v plánu.
Dlouhodobým problémem je také parkování v ulici nad hřištěm. Pan starosta měl
jednání na Správě a údržbě silnic. Byl přislíben souhlas s vybudováním parkovacích stání. Po obdržení písemného souhlasu se mohou podnikat kroky k vybudování parkovacích stání.
redakčně upravila Ilona Marinčová,
místostarostka
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Kontakty a úřední hodiny Obecního
úřadu Holubice
telefon:
517 375 275
mail podatelna: podatelna@holubiceou.cz
Datová schránka: 3qubk5y
IČO:
00542423
DIČ:
CZ - 00542423
číslo účtu:
196113129/0300
Úřední hodiny:
pondělí: 8:30 - 12:00
středa:
8:30 - 12:00

14:00 - 18:00
14:00 - 18:00

Obecní poplatky v roce 2020
Poplatek za psy: 100,-Kč za rok za psa,
Senioři nad 65 let: 50,-Kč za rok za psa.
Odvoz odpadů: 500,-Kč za osobu a rok,
od poplatku se osvobozují děti do konce kalendářního roku, v němž se narodily
a následující rok.
Stočné: 43,70,-Kč za m3 v bytech,
1 573,-Kč za osobu a rok v rodinných domech.

Úklid sněhové nadílky

Starosta:
pan Petr Hanák
mobil:
602 407 260
mail:
starosta@holubiceou.cz

Ještě nevíme, jaká nás letos čeká zima,
zda bude bohatá na sníh, tak jako minulou
zimu, nebo mírná beze sněhu. Doby, kdy
si každý před svým domem uklízel sám,
jsou nenávratně pryč. Zaměstnanci obce
Místostarostka:
se po každé nadílce snaží zmírnit následpaní Ilona Marinčová
ky sněžení. Kapacitně nelze do hodiny poMobil:
602 407 261
sypat či prohrnout kilometry holubických
mail:
mistostarosta@holubiceou.cz chodníků a silnic. Máme sice novou úklidovou techniku, ale i moderní stroj sníh
Účetní:
či led neodčaruje. Proto bych ráda popaní Naděžda Kocourková
děkovala našim zaměstnancům, pánům
mobil:
602 296 683
Bohuslavu Adámkovi a Lukáši Floriánovi
mail:
ucetni@holubiceou.cz
a Vám, občanům, kteří si sníh odklízíte,
za nemalé úsilí a pomoc. Zároveň upozorAdministrativní pracovnice a pokladní: ňujeme občany, aby neparkovali na chodpaní Eva Karnetová
nících a neblokovali tak zimní úklid a pomobil:
734 362 597
syp chodníků.
Ilona Marinčová,
Telefon na tělocvičnu:
místostarostka
paní Eva Kovalovská
mobil:
602 213 424
Ekologické okénko
Telefon na kulturní středisko:
paní Marta Hložková
mobil:
773 802 687
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Rolička toaletního papíru patří do kontejneru na papír stejně jako obal od vajec.
To je přece logické… Nebo ne? Nenechte
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se zmást! Třídění je pořádná věda. Víte
třeba, kam správně vyhodit účtenku, molitan nebo řasenku?
Papír – je to vážně papír?
Ne: Velmi častou chybou je vyhazování
ne tak úplně papírových obalů do modrého kontejneru na papír. Běžně jsou to například obaly od vajec nebo roličky od toaletního papíru. Ale pozor! Ty ve skutečnosti patří do směsného odpadu anebo
bioodpadu, protože jsou vyrobené z už recyklovaného papíru, jehož další zpracování je obtížné.
Znečištěný papír: Nepatří sem ani
mastné krabice od pizzy, papírové krabice, které jsou navoskované, laminované
nebo mokré, protože by mohly již vytříděný papír znehodnotit, takže by už nešel zpracovat. Z hygienických důvodů
nejsou vhodné ani posmrkané papírové kapesníčky a použité pleny. Účtenky
od nákupů bývají zase tištěné na termo-

papír. Proto toto vše patří do směsného
odpadu.
Skryté plasty: Problémem je i to, že
v řadě výrobků najdete plast, kde byste ho
vůbec nečekali. Jako třeba „papírové“ kelímky od kávy. I přesto, že samotný kelímek se zdá být papírový, do papíru nepatří. Aby neprotekl, je potažen slabou vrstvou plastu. Nejlíp proto uděláte, když ho
vyhodíte do směsného odpadu.
Ano: Do modrých kontejnerů lze vyhodit noviny, časopisy, kancelářský a skartovaný papír, reklamní letáky, cokoli z lepenky a papírové tašky.
Do kontejnerů házejte čistý odpad, o kterém jste si jisti, že tam patří. Nevyhazujte silně zašpiněný odpad
a už zrecyklované materiály. A jak poznáte
zrecyklovanou věc? Většinou je to napsané
na obalu. Když si nejste jisti, hoďte ji raději
do směsného odpadu.
Ilona Marinčová,
místostarostka

CO JE V OBCI NOVÉHO
• U samoobsluhy na návsi byl upraven
boční bezbariérový nájezd a chodník
pro imobilní občany a maminky s kočárky.

há s úklidem a údržbou Holubic nový
traktor - KIOTI CK 3310, nahradil starý
zelený traktůrek, který dosloužil.

• Na obecním úřadě byly odstraněny popraskané luxfery nad schodištěm a nahrazeny velkým fixním oknem.
• Firma MIRROR umístila na trase
od Anvete senioru do centra obce dva
odpočinkové ostrůvky s lavičkami a odpadkovými koši.
• Na novém spojovacím chodníku mezi
Podnádražím a Curdíkem jsou vysazeny
stromy a upraveno jejich okolí.
• Obecním zaměstnancům už pomá6

Ilona Marinčová,
místostarostka
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VÁNOČNÍ ROZHOVOR
stupně přestavěli na Šumický pivovar.
Pokud chce dnes někdo provozovat restaurační zařízení, musí lidem nabídnout
něco zajímavého, což pivo v našich končinách splňuje. Výroba piva je nejen o technologii, ale hlavně o lidech, mám výborného sládka a štěstí na zaměstnance. S pivem jsou spojeny různé veselé události,
takže se nenudím. Pravdou je, že takto
potkávám spoustu zajímavých lidí.
Představte si, že podnikáte v zemědělském poradenství, blíží se vám padesátka
a máte rádi pivo. A najednou vás napadne, že si založíte pivovar, i když nemáte
moc zkušeností. Tak začínal před pěti lety
s pivovarnictvím Ing. Aleš Šmerda, rodilý
Holubák, velký patriot, otec dvou dospělých dětí, předseda Tělovýchovné jednoty
Holubice, dlouholetý hráč a dnes i trenér
našich druholigových volejbalistů a majitel a zakladatel minipivovaru Vildenberg
ve Viničních Šumicích. Chtěl pro sebe
i všechny milovníky piva vařit něco víc
než jen europiva bez duše, jeho filozofií
je tak poctivost při přípravě piva samotného i rozmanitost jeho nabídky. Chcete vědět, jak to bylo dál?
Jak ses dostal k pivovarnictví a jak
„chutná“ práce majitele pivovaru?
A. Š.: K pivovarnictví jsem se dostal
úplnou náhodou. Hodně jezdím pracovně po republice, na pár místech jsem si
prohlédl pivovary a myšlenka minipivovaru se mi zalíbila. Jsem přesvědčen, že
je třeba nabízet lidem tradiční plnohodnotná piva. Před osmi lety se nám podařilo koupit budovu bývalé restaurace
ve Viničních Šumicích, kterou jsme poH O LU B I CKÝ Z P R AV O DAJ 4 /2 0 1 9

Které pivo Tví zákazníci pijí nejraději? A podle čeho nová piva vytváříš?
A. Š.: V nabídce máme asi 28 druhů
piv, vaříme ho k určitým událostem, ročním obdobím, ale hlavně dle chuti zákazníků V našich pivech jsou zastoupeny všechny pivní styly – spodně i svrchně kvašená piva (IPA, ALE, APA). Nejvíce
jsou v oblibě spodně kvašená piva, a hlavně tradiční Vildenberský světlý ležák 12°.
Tělovýchovná jednota teď potřebuje „krizového manažera.“ Předvádíte
výborný volejbal, mohli byste s přehledem hrát i v první lize, ale na tu nejsou
peníze. Také venkovní areál by potřeboval větší investici…
A. Š.: V dnešní době si nemůžeme
na peníze stěžovat, díky našemu obecnímu úřadu - je naším největším dárcem
a přispěvatelem. Během posledních let
jsme rozšířili naše řady o velké množství
dětí a mládeže, a to díky volejbalu a nohejbalu, ale i díky florbalu, který jsme
vzali nedávno pod svá křídla. V současnosti to není jen o penězích, ale hlavně
o času a pracovních možnostech jednotlivých hráčů. Ve volejbalu je I. liga pro
nás nereálná, právě díky časové nároč7

nosti soutěže, hrací dny jsou pátky a soboty po celé republice. Mrzí mě, že problém času a zdraví hráčů se nám podepsal
na ukončení angažmá ve II. lize nohejbalu mužů, pevně věřím, že se nám podaří
opět tuto soutěž hrát. Za poslední rok se
nám podařilo náš venkovní areál postupně renovovat, obnovujeme plot, postavili jsme nové schody, osvětlení, instalova-

li stánek a spoustu dalších drobných věcí.
Závěrem chci poděkovat všem členům, sportovcům, sponzorům a fanouškům a popřát jim hodně zdraví, štěstí
a úspěchů v novém roce.
Aleši, děkuji za rozhovor a přeji Ti
úspěchy v osobním i sportovním životě.
Ilona Marinčová,
kronikářka

STŘÍPKY Z HISTORIE HOLUBIC
Co bylo v minulosti zaznamenáno
v obecní a školní kronice Holubic,
rok 1914
Dne 7. ledna bylo po předešlém jednání se slavkovskou městskou radou rozhodnuto, že obec nebude bránit vedení elektrického proudu Holubicemi,
ani samotnému zavedení elektřiny
do obce. Zároveň byly také elektrifikovány i obce, které ležely na trase od elektrárny v Židenicích: Šlapanice, Jiříkovice,
Blažovice, Holubice a Slavkov. V červenci
započala firmou Bartelmus - Křížík stavba transformátoru a sloupů pro elektrické vedení, z nichž byla elektřina rozvedena do jednotlivých domácností ke svícení a pohonu hospodářských strojů. Holubice byly jednou z prvních obcí
okresu Slavkov, kde si mohli lidé rozsvítit
jinak než svíčkou nebo petrolejkou.
Zima byla tuhá, mrzlo beze sněhu. V sobotu před Velikonocemi vypukl z neznámé příčiny požár u Jana Hamra
v Kruhu, shořel mu mlat, kůlna i všechny
zemědělské stroje.
Těžké období pro Holubice i celou
Evropu nastalo po 29. červnu, kdy byl
v Sarajevu spáchán atentát na následníka
8

trůnu Františka Ferdinanda ďEste a jeho
manželku Žofii Chotkovou. Vznik 1.
světové války, nazývané taky „Velká válka,“ zastavil na několik příštích let slibný
rozvoj naší obce. V noci z 27. na 28. července byla v Holubicích bubnem oznámena všeobecná branná povinnost, která se týkala mužů do 42 roků, později až
do padesáti let věku, v roce 1917 rukovali i osmnáctiletí chlapci. První mobilizace se týkala více než šedesáti holubických mužů, všichni byli rychle povoláváni ke svým plukům…
Na slavnosti panovnického jubilea
2. prosince, konané v pozořickém chrámu, bylo vybráno od dětí 18 korun a 42
haléřů, které ihned zaslali do Brna. Během války byly ještě mnohokrát vybírány mezi dětmi i po obci peníze na podporu vojáků na frontě. V těžce zkoušené
vesnici, kdy živitelé byli odvedeni, zůstali
na všechnu práci jen ženy, děti a staří lidé.
Obec věnovala škole 50 korun na zakoupení vlny, „z níž napletly žákyně Červenému kříži pro vojáky deset kuklí, deset párů ponožek, osm párů rukavic, šest párů nátepniček,
dvoje nákolenice a jednu šálu.‘‘
Ilona Marinčová,
kronikářka
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Zajímavé pamětnické fotografie
Holubic

Hody 1970 – stavění máje
V pátek 27. září jste mohli přijít na náves ke kapličce a být svědky stavění máje
k Václavským hodům. Dnes si stárci k tomuto účelu zvou jeřáb, který bezpečně a rychle máju usadí do připravené vyztužené jámy. Dříve tomu ale bylo jinak, jak můžeme vidět na fotografii, která byla pořízena počátkem 70. let. Mája se
v Holubicích stavěla v Kruhu před hostincem U Omastů, kde bývala hodová zábava a který dnes již neexistuje, v jeho bývalém sále je nyní sklad nábytku. V okolí
hostince v pátek navečer postávaly hloučky lidí a děti zvědavě obhlížely nazdobený strom. Muži se stárky se shromáždili u jámy, do které posléze pomocí dřevěných tyčí, lan, žebříků a hlavně silných
paží „májku” umístili.
Ilona Marinčová,
kronikářka

Kroj brněnského venkova
– kroj v Holubicích
Jak jsem slíbila v předchozím čísle
Zpravodaje, pokusím se nastínit, jak asi
vypadal Holubický kroj. Díky práci folkloH O LU B I CKÝ Z P R AV O DAJ 4 /2 0 1 9

ristů v okolních obcích, kteří již obnovené
kroje mají a používají, to bude podstatně
jednodušší než dříve. Zdrojem informací
pro tyto obnovy bývají popisy v kronikách,
spolupráce s Moravským zemským muzeem, historické fotografie, odborné práce
etnografky M. Ludvíkové a dalších autorů,
diplomové práce studentů univerzit a také
vzpomínky pamětníků.
Nejstarší podoba kroje, kterou lze identifikovat ve vztahu k jednotlivým obcím
pochází z konce 19. a začátku 20. století,
a to díky historickým fotografiím.
Také
jsem
oslovila
pracovníky
Etnografického ústavu Moravského zemského muzea, bohužel však žádné doklady o krojích přímo z Holubic nemají. Potvrdili mi však, že Holubický kroj je
podobný jako v okolních obcích a v rámci
jedné farnosti, je podobností více.
Až do r. 1929, kdy byl v Holubicích
vysvěcen kostel, museli občané Holubic
do kostela do Pozořic, také hřbitov se zde
nacházel a dokonce před vznikem školy v Holubicích, navštěvovaly děti školu
v Pozořicích. Z toho můžeme usuzovat, že
oděvy obyvatel se značně podobaly. Také
zápisy v kronikách a historické fotografie
toto potvrzují.
Ve školní kronice Holubic z let 1899-1900
se píše:
„O císařských hodech nosí „Stárci“ (to jsou
4 mladíci, které na „malé hody“, dne 15. srpna všechna chasa volí na jeden rok…) klobouky
barvy černé, velkými kyticemi, pentlemi a rozmarýnou bohatě zdobené, vestu barvy červené s jednou řadou lesklých kovových knoflíků.
Po čas hodů nechodí stárci v kabátech, leč jen
ve vestách, takže bílá košile jim jen paže kryje.
Stárky, (to jsou čtyry děvčata, které si stárci
sami volí po volbě vzitím na první taneční kousek….) nenosí zvláštního obleku, jsouť všech9

na děvčata stejně oblečena, taktéž bez kazajek.
Krátké vyduté rukávce od košile kryjí jen svrchní část paží.“
Další popis je v kronice Pozořické školy
z r. 1894, kde je také obrázek Pozořického
kroje. Zde autor uvádí:
„Kroj Pozořický podoben jest velmi kroji,
jak jej nosí zdejší na Moravě známí Horáci…
Okolo Brna říkají tomu kroji Líšenský. Sestává
z placaté čepice, červené vesty, s mosaznými
knoflíky hustou řadou přišitými, zeleného špenzru a tmavých spodek. V Pozořicích z toho zůstala jen červená vesta, k níž přibere stárek
na hody zvolený, jak jej obraz znázorňuje, ještě
bílou zástěru. Od čepice již upustili a berou obyčejný plstěný klobouk.
Ženské nosí navarhánkované sukně barvy
obyčejně bílé i jiné, kordulu vyšitou stříbrem neb
zlatem, na krku růžový šátek se střapcemi neb
půlku a na hlavě červený šátek, jehož cípy jsou
v rožky na hoře navázané. Do kostela nosí sukně také barvy tmavé, na úvod vždy modré.
Zdejší kroj vyniká velikou pestrostí, a kdo
ponejprv v letě vstoupí do kostela, překvapen
bývá pohledem shora veselou směsí barev látek
naprosto lehkých a pracích. Bohužel že i zde začíná nemístná vybíravost ve dražších látkách,
a že blízkostí města Brna zatlačován bývá domácí pěkný kroj městským.“
Je také nutné zdůraznit, že kroj nikdy
nebyla uniforma, jednotliví nositelé si jej
přizpůsobovali dle svého vkusu a také finančních možností, vždy však při zachování skladby a celkového vzezření kroje. Kroj se také vyvíjel a podléhal vlivům
módy. Např. sukně na venkově byly vždy
z praktických důvodů kratší než v módě
vyšších vrstev, vlivem empíru na zač. 19.
stol. se prodloužily do poloviny lýtek,
na přelomu 19. a 20. stol. vlivem secese
až ke kotníkům a následně kolem 1920
10

se opět zkrátily do poloviny lýtek, jak je
vidět i na fotografii z Holubic. Vývojem
procházely i další součástky kroje, rukávce, kordulky, kabátky, mužské vesty i kabáty, vše měnilo své střihy, délky i materiály.
Zde otiskujeme skupinovou fotografii
z Holubic před hospodou, datováno před

rok 1918. Můžeme identifikovat značnou
pestrost ve výzdobě kordulek, která pravděpodobně souvisí s jejich různým stářím. U mužů vidíme typickou kordulu
s řadou knoflíků. Také jsou zde však muži
v běžném obleku. Na podobné skupinové fotce z r. 1922 však už je vidět i několik
žen v kyjovských krojích. Další historickou fotografií z Holubic jsou stárci o hodech z r. asi 1920, na které vidíme bílé zástěry mužů a zdobené klobouky. V r. 1926
však už o Martinských hodech oblékaly stárky kroje kyjovské, stárci ještě kroje holubské.
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Pro informaci, jak k obnově krojů přistoupily obce v okolí, doporučuji různé fotogalerie na internetu, např. z festivalu Brněnsko tančí a zpívá 2019 nebo
stránky https://folklor-brnenska.estranky.
cz/fotoalbum/. S laskavým svolením Orla
Pozořice otiskujeme také fotografii obnoveného pozořického kroje.
V dalším čísle Zpravodaje se můžeme
zabývat jednotlivými součástkami a skladbou holubského kroje.
Na závěr bych chtěla požádat občany o zamyšlení, jestli snad ještě po půdách neschovávají nějaké historické součástky původních krojů,
zda by byli tak laskavi a kontaktovali mě nebo
pana starostu. Také historické fotografie krojů
z Holubic jsou vítány.
Magdalena Hochmanová

MYSLIVECKÉ SPOLEK HOLUBICE-VELEŠOVICE
Historie a současnost Mysliveckého
spolku Holubice-Velešovice.
Myslivecký spolek (původně sdružení) Holubice-Velešovice vznikl sloučením
v roce 1963. Později k němu byly přidruženy MS Křenovice a část MS Rousínov,
které se však v roce 1990 osamostatnily. MS Holubice-Velešovice momentálně
hospodaří na 919 hektarech a v současnosti má 30 členů z toho 18 z Holubic a 12 členů z Velešovic. Spolek pořádá ročně čtyři až pět honů. V roce 2018 bylo odloveno
19 ks srnčí zvěře, 10 ks uhynulo při nehodách na silnicích a železnicích, dále 19 ks
zajíců + 10 ks úhyn, bažant-kohout 59 ks
+ 5 ks úhyn, kachna divoká 6 kusů. Ze
zvěře škodící myslivosti to bylo devatenáct
lišek obecných, třináct kun skalních a čtrnáct strak obecných.
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Současní členové výboru
Holubice-Velešovice (rok 2019):

MS

Předseda
Antonín Florián
Místopředseda
Miloslav Švábenský st.
Myslivecký hospodář
Vilém Luža
Finanční hospodář
Ivo Novák
Jednatel
Michal Trdý
Kynologický referent Vítězslav Toman ml.
Střelecký referent
Pavel Kříž
Dílčí hospodář
Igor Novák
Kontrolní komise
František Musil,
Martin Švancara a Radek Putna
Střelnice MS Holubice-Velešovice
V roce 1962 byl odkoupen dřevěný objekt od československé armády, který byl
upraven jako myslivecká chata, před ní byl
vybudován areál střelnice s loveckým kolem pro brokovou střelbu na asfaltové ter11

če. Kolem roku 1985 byla původní dřevěná
chata kvůli nevyhovujícímu stavu zbourána a byla postavena zděná budova. V areálu střelnice se postupně vybudovaly ke stávajícímu loveckému kolu další dvě střelecké disciplíny - zajíc na průseku a americký
trap, spolek zde pořádá ročně čtyři závody
ve střelbě. Před čtyřmi lety byly v budově
postaveny moderní toalety, loni byly opraveny stoly a letos došlo na výměnu starých
kastlových oken za nová plastová. Tímto
bychom jako členové MS HolubiceVelešovice chtěli poděkovat OÚ Holubice
za významné finanční přispění na tyto
akce. Areál střelnice, včetně myslivecké
chaty, je možné pronajmout po dohodě se
správcem p. Miloslavem Švábenským st.
(mobil 603 844 025) místním i přespolním občanům.
namburu, ořezaných větvičkách ze zimza Myslivecký spolek Holubice-Velešovice ního prořezu ovocných stromů. Omezeně
Igor Novák také na jablkách.
Bažantům udělá radost kukuřice, pšenice,
ječmen, oves, slunečnice, krmná
Povídání hajného Holuba
řepa, topinambur, sušené kopřivy, vojtěšVánoce se blíží mílovými kroky a mno- kové drolky.
zí z vás si jistě vzpomenou i na zvěř, kteVeškeré krmivo by mělo být dobře
rá žije kolem nás, a rádi byste jim něčím usušené, dobře skladované, bez plíspřilepšili. V naší honitbě nejčastěji potká- ně. Vždy umísťujeme tak, aby bylo na sute srnčí, zajíce a bažanty. Co vlastně žerou? chém místě a nestalo se, že po dešti může
Víte to? A co jim naopak škodí?
začít plesnivět. Raději si udělejte procházSrnčí si pochutná na seně z vojtěšky ku častěji a přineste zvěři méně, aby měla
nebo jetele, ovsu případně ječmeni (pšeni- stále kvalitní krmivo.
ce není příliš vhodná), krmné řepě, krmPokud opravdu chcete zvěř přikrmovat,
né mrkvi, topinamburu. Kaštany a ža- je dobré se vždy dohodnout s některým
ludy nejlépe ihned po sběru rozprostře- z myslivců, kteří vám jistě poradí, na čem
te pod krmelec nebo někam vedle do listí. si zvířata pochutnají, ale i kam jim tyto poDoplňkově je možné jablka nebo i suché chutiny zanést.
pečivo – ale pouze omezeně, dobře usušeNezapomínejte, také na ptáčky v našich
né, neplněné.
zahradách a dejte i jim do krmítek něco
Zajíci si pochutnají na senu z jetele, dobrého.
vojtěšky, ječmeni, kukuřici, krmné řepě,
za MS Holubice–Velešovice
krmné mrkvi, kedlubně, kapustě, topiPavla a Pavel Křížovi
12
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SPORTOVNÍ DEN S NEW PARK GYM

HALLOWEEN VE ŠKOLCE

II.

MIKULÁŠ VE ŠKOLCE

CUKRÁ\SKÉ
Á\ É TVO\ENÍ
\ Í

II.
II

KURS ŠITÍ ROSTOUCÍHO OBALU NA KNIHY

KOŠT PÁLENEK

III.
III

STUPN VÍT Zp, NOHEJBAL

KRAJSKÝ P\EBOR V NOHEJBALU

IV.
IV

KULTURA
Kácení máje a Martinské hody
Stárci a stárky se po třech týdnech rozloučili se Svatováclavskými hody zábavou a kácením máje, které jsme mohli prožít v sobotu 19. října v sále hostince
U Kapličky. Taneční rej po celý večer doprovázela kapela Vonička V -band.
Stejnou kapelu jsme si mohli poslechnout i při listopadových „ženáčských“
Martinských hodech, kdy doprovodila stárky v průvodu obcí, u předávání práva i na večerní hodové zábavě. Počasí je
sice trošku potrápilo, bylo velmi chladné
a větrné, ale i s tímto si krojovaní poradili a tento den si pěkně užili. Ke svatému
Martinovi neodmyslitelně patří i martinská husa, na které jste si mohli pochutnat
v hostinci U Kapličky.
Ilona Marinčová, kronikářka

Ilona Marinčová, kronikářka

Rozsvěcení vánočního stromu a jarmark
Pochodňovým průvodem byla uctěna
památka obětí „Bitvy tří císařů“
Opravdu studené počasí provázelo tradiční pochodňový průvod k uctění památky obětí napoleonských válek v sobotu v podvečer 23. listopadu. Početný zástup
našich granátníků ze spolku „Kaiser“ a vojáků z dalších jednotek, táhnoucích dělo,
vedl průvod obcí, za nimi se seřadily děti
s lampiony, spolu s rodiči a ostatními občany. Bubeníci rozvířili bubny a mohlo se vykročit směrem do Kruhu k památníku, kde
starosta Petr Hanák položil věnec. Kapitán
brněnského dělostřeleckého sboru Pavel
Hofman v proslovu vzpomenul na boje
a na těžký válečný i poválečný život lidí, pietní akt završily výstřely z pušek a dvou děl.
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Tak, jako v mnoha jiných městech a vesnicích, tak i u nás v Holubicích se slavnostně rozsvítil krásný vysoký 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 a horkým moštem manželů Hochmanových,
čajem a také mohli ochutnat buchtičky
od paní Jarmily Tupé.
Opravdu velmi povedený kulturní program předvedly děti ze školy za hudebního doprovodu jejich učitelek. Nádherně
přednesené koledy doplnily mluveným
slovem a hrou na flétničky. Přihlížející
dlouho tleskali, téměř žádné oko nezůstalo suché. Závěrem pan starosta Petr
Hanák spolu s paní ředitelkou Milenou
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Vodičkovou popřáli všem přítomným
klidné svátky a také poděkovali všem účinkujícím.
Samotné rozsvícení doplnila populární
koleda Carol of the Bells, kdy se při posledních tónech smrk rozzářil stovkami
světýlek a mnoha velkými baňkami.
Slavnostní okamžik si nenechalo ujít
velké množství diváků, kteří zaplnili přilehlé prostory, řekla bych, že to byla přímo
rekordní účast.
Ilona Marinčová,
místostarostka

atmosféru pomohly svým roztomilým
zpěvem a básničkami vytvořit děti z mateřské školy pod vedením učitelek Lenky
Chromé a Petry Šťastné.
Miminka i jejich rodiče, sourozence
a prarodiče přivítal starosta Petr Hanák,
místostarostka Ilona Marinčová a paní
Tereza Mikolášová. Děti dostaly pěknou
knihu, dárek a pamětní list, maminky byly
podarovány kytičkou. Rodiče se pak zde
mohli se svými potomky i vyfotografovat
od paní Hany Moualla, mnohdy této fotoslužby využily celé rodiny.
Zbývá jen popřát, ať právě novým občánkům Holubic – Kristýnce, Viktorce,
Samuelkovi,
Staníkovi,
Matyáškovi,
Michálkovi, Toníkovi, Tobiáškovi, Elence,
Tadeáškovi a Leničce život připraví jen
samé pěkné chvíle a hravě překonávají
jeho nástrahy.

Přivítali jsme nové občánky Holubic
Sedm chlapečků a čtyři děvčátka byli
ve vyzdobené zasedací místnosti obecního
úřadu v neděli 8. prosince slavnostně přivítáni mezi občany naší obce. Příjemnou

Za kulturně – školskou komisi
Ilona Marinčová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vážení spoluobčané, od příštího čísla Holubického zpravodaje opět začneme zveřejňovat jména jubilantů, nově
narozených dětí a občanů, kteří nás navždy opustili ve „Společenské kronice.“
Abychom předešli případným konfliktům a nedostali se do rozporu se zákonem
14

(č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů), vyzýváme ty občany, kteří se zveřejněním svých údajů v této rubrice nesouhlasí,
aby svoji námitku sdělili písemně nebo telefonicky na obecní úřad.
Ilona Marinčová,
místostarostka
HOLU B I CKÝ ZP R AVODAJ 4/ 2019

Gratulace k životnímu jubileu
Dne 21. listopadu jsme navštívili za sociálně - zdravotní komisi a poblahopřáli ke krásnému životnímu jubileu
paní Marii Svobodové, která žije v domě seniorů Anvete
v Holubicích. Čekalo nás milé přivítání usměvavé oslavenkyně, která nám prozradila, že díky dobré náladě a životnímu
elánu je stále čiperná, přestože má 95 let. Společně jsme si povykládali o rodině a o jejím současném životě v Holubicích.
O naši společnost se postaral i syn paní Svobodové, který
za maminkou pravidelně dojíždí. Děkujeme za příjemné odpoledne a do dalších let přejeme hlavně hodně zdraví, pohody a klidu.
Markéta Chromá, předsedkyně sociálně-zdravotní komise

KNIHOVNA V HOLUBICÍCH
Proč mám ráda holubickou knihovnu
Na prosincovém výročním setkání jihomoravských knihovníků pod hlavičkou
sdružení SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR) zaznělo několik příspěvků týkajících vesnických knihoven. Dozvěděla jsem se, že existuje soutěž
Knihovna roku (nominovány mohou být
vesnice, které se zapojí do soutěže Vesnice
roku), komisaři vybrané knihovny navštíví
a promluví s každým knihovníkem,
jak daná knihovna (respektive informační centrum) funguje.

Napadlo mne, že část těch činností naše
paní knihovnice, Vlaďka Franková, přeci
dělá – setkávání se seniory, ruční dílny, výstavy, pečuje o výměnný fond, nabízí audioknihy. Dokonce se v naší knihovně přešlo
z ruční evidence výpůjček na automatizaci! A určitě by toho mohla dělat ještě více,
pokud by knihovna mohla být také bezbariérová nebo měla prostě větší prostor pro
děti. Proč je to důležité?
Jako malá jsem trávila čas nad knihami.

Letošní ročník soutěže vyhrála vesnická knihovna ve Větrném
Jeníkově. Oceňovány byly diplomy
knihovny spolupracující s vesnickými školkami a školami, případně seniory. V jedné z nich bylo možné si
půjčit dokonce Albi mluvící tužku
a knihy! V jiných hrají senioři deskové hry s dětmi nebo děti z prvního
stupně ŽS předčítají dětem ze školky.
H O LU B I CKÝ Z P R AV O DAJ 4 /2 0 1 9
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Maminka mi hodně (a pořád) četla. A pak
mne přivedla do knihovny, místa, které je
lepší než cukrárna. Proto jsem také tento
zvyk předala svojí dcerce, která se stala tehdy nejmladší “čtenářkou” v Holubicích.
Dnes vidím, že to bylo dobré rozhodnutí, když k paní Vlaďce nebo její mamince přijde do knihovny, jde si automaticky sednout na dětskou stoličku a vybírá

si, co si ten den půjčí. Chodíme i do dalších knihoven v Brně, ale v Holubicích si
vážíme rodinné atmosféry a klidu. A také
je v knihovně zajímá, jak se vypůjčené
knihy líbily. Na to ve větších provozech
v Brně už čas nemají. Přeji proto knihovně do roku 2020 další (malé i velké) čtenáře.
Hana Moualla

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY A ZE ŠKOLKY
Ze školky
Podzim nám pomalu končí a adventní
čas právě začíná. Všichni se chystají na nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. Než ta
chvíle nastane, pojďme si zavzpomínat, co
všechno jsme s dětmi za uplynulý podzimní čas prožily.
Začátkem října jsme měli v mateřské
škole focení s vánoční tématikou, které se
letos opravdu povedlo a děti mají krásnou
památku. Konec října patřil svátku Dušiček
a Halloweenu. Proto se děti v obou třídách
převlékly do strašidelných kostýmů a paní
učitelky pro ně připravily dopoledne plné
her, soutěží a zábavy, zakončené přímo
kouzelnou hostinou. Krátký odpočinek
v podobě podzimních prázdnin trval jen
chviličku, protože 6. listopadu nás navštívilo mobilní planetárium, které nám přivezlo krásnou pohádku Se zvířátky o vesmíru. Prohlédli jsme si také znamení zvěrokruhu na hvězdné obloze a poslechli si
starodávnou báji o princi Perseovi a čarodějnici Medúze. Dne 14. listopadu proběhly rovnou dvě akce. První Medová snídaně byla určena pro předškolní děti, které
se dozvěděly spoustu zajímavostí o medu,
prohlédly si včelí úl a zároveň měly možnost tuto sladkou dobrotu ochutnat.
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Na představení divadélka Sluníčko se už
sešly všechny děti a se zaujetím sledovaly tři maňáskové pohádky. Začátek adventu jsme prožili společně u rozsvěcení stromu. Na tuto příležitost paní učitelky ze
třídy Koťátek společně s dětmi vyrobily
svícny a další vánoční dekorace, které pak
za symbolickou cenu prodávaly na jarmarku. Výdělek z této akce byl použit na vánoční nadílku pro tuto třídu a paní učitelky touto cestou děkují všem rodičům, kteří je přišli podpořit. Velmi vydařený výlet
proběhl 3. prosince, kdy jsme se s dětmi
vydaly autobusem do kina JAS ve Slavkově
na pohádku Jak vycvičit draka 2. Čas, který
nám zbyl, jsme využili k prohlídce výstavy
betlémů, která probíhala na zámku. Hned
další den k nám do mateřské školy zavítal
pan Vojkůvka s vánočním hudebním programem. Všichni jsme se nejen pobavili,
ale také si společně zazpívali písně a koledy. Ve čtvrtek 5. prosince nás již tradičně
navštívil Mikuláš, čert a anděl. Čert už si
chystal pytel na zlobivé děti, ale paní učitelky se i za tyto zlobivce přimluvily, a tak
odešel s prázdnou. Mikuláš všem nadělil sladkou odměnu a společně s andílkem se s námi rozloučili. 8. prosince přivítaly naše šikovné děti nejmenší občánky
z Holubic krátkým vystoupením, které naHOLU B I CKÝ ZP R AVODAJ 4/ 2019

cvičily s paní učitelkou Lenkou a Petrou ze
třídy Koťátek. Vánoční čas v mateřské škole jsme zakončili besídkou, která proběhla jak ve třídě Pejsků, tak ve třídě Koťátek.
Obě třídy pak navštívily domov pro seniory ANVETE a vánoční besídkou potěšily babičky a dědečky. Pro letošní rok je
to z naší mateřinky vše, ale v roce novém
se děti mohou těšit na návštěvu zábavního centra BONGO, představení divadla
Šikulka a nově za námi přijede žonglér.
Nezbývá než jen popřát všem dětem
a rodičům krásné Vánoce a budeme se těšit
na Nový rok 2020 a také na všechny zážitky, které nám přinese.
Petra Šťastná, učitelka MŠ

Ze školy

Od října mají žáci možnost navštěvovat několik kroužků. Kroužek flétny vede
paní učitelka Krajtlová a kroužek angličtiny paní učitelka Hradečná. V pondělí probíhá výuka hudební školy Meluzín, žáci se
podle svého výběru učí hře na kytaru, flétnu nebo klavír.
Na konci září proběhl ve škole sportovní den pod vedením trenérů z agentury
NewPark. Před podzimními prázdninami
jsme si užili tradičního dýňového dne, kdy
starší žáci vydlabávali dýně a mladší se věnovali tvoření s podzimní tématikou.
Listopad probíhal v atmosféře nácviku na vystoupení u příležitosti rozsvícení
vánočního stromu a prodejního jarmarku
výrobků žáků. O této akci napsali žáci 4.
ročníků:

Od začátku školního roku již uplynuDne 1. 12. se v naší obci uskutečnila
lo několik měsíců, které byly naplněny in- akce jménem Rozsvěcení vánočního stromu.
tenzivní prací a mnohými aktivitami, které
Scházíme se u něj proto, abychom si povyprávězpestřily výuku.
li o svých radostech a starostech a užili si vánoční atmosféru. Moje rodina tam prodávala svařené víno, jablečný punč a čaj zdarma. Ještě před
rozsvícením stromu zazpívaly děti ze základní školy. Paní učitelky ze školy odvedly skvělou práci, hlavně tím, že připravily velice dobré
písničky. Žáci odvedli taky skvělou práci, protože písničky byly velice dobře zazpívány. Žáci
nacvičovali asi týden a půl. Celá akce se velice povedla.
Antonín Hochman
Dne 1. 12. se jako vždy uskutečnilo rozsvícení vánočního stromu. Sešli se všichni rodiče.
Děti potěšily rodiče a společenstvo nejen hudbou, ale i jarmarkem. Lidé si kupovali výtvory dětí. Po vystoupení se rozsvítil vánoční stromek, pustila se vánoční hudba a mohli jste se
i vyfotit. Za to jsme vděčili paním učitelkám,
H O LU B I CKÝ Z P R AV O DAJ 4 /2 0 1 9
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V pátek 6. prosince přicházela většina
které s námi nacvičovaly a měly dosti trpělivosti.
Dalo to hodně práce. Vyráběly se různé výrob- žáků velice netradičně ve slušivém společenském oblečení, protože jsme odjížděky: kakaové kuličky, svícny, přání a klíčenky.
Linda Bastlová li do divadla, abychom viděli baletní představení Louskáček.
Do konce kalendářního roku nás čeká
Od konce listopadu začala výuka plavání, které se již neúčastní všechny ročníky. bruslení v rámci výuky tělesné výchovy.
Stejně jako v minulých letech navští- V poslední den vyučování letošního roku
vil i letos školu Mikuláš se svým dopro- prožijeme vánočními besídkami ve třívodem. Ne každý se mohl s Mikulášem dách.
Všem přejeme klidné prožití Vánoc
osobně setkat, ale všichni dostali balíček.
V prvním prosincovém týdnu proběhl a vše dobré v novém roce 2020.
Klára Sovadinová,
hudební program pana Vojkůvky, který nás
učitelka ZŠ
ještě více přiblížil k Vánocům.

ZE SPORTU
Tělovýchovná jednota Holubice – oddíl volejbalu
A družstvo (2. liga)
Výsledky:
5. 10. 2019
Holubice
12. 10. 2019
Vol. Ostrava
19. 10. 2019
Holubice
2. 11. 2019
Drásov
9. 11. 2019
Holubice
16. 11. 2019
Holubice
30. 11. 2019
Šlapanice
7. 12. 2019
Holubice
Aktuální tabulka:
Družstvo
záp.
1. Holubice
16
2. Volejbal Ostrava 16
3. Morávka
16
4. Drásov
16
5. BV Ostrava
14
6. Nový Jičín 16
4
7. Brno-Komárov 16
8. Šlapanice
16
9. Palkovice
14
10. Kojetín
12
18

-

Morávka
Holubice
Palkovice
Holubice
Kojetín
BV Ostrava
Holubice
Brno-Komárov
výh(3) výh(2)
12
3
13
0
8
2
8
2
5
1
3
2
4
1
3
2
2
2
1
0

3:1; 3:0
2:3; 3:0
3:0; 3:0
0:3; 0:3
3:0; 3:0
3:2; 3:2
0:3; 0:3
3:0; 3:0

pr(1)
0
1
1
1
4
7
1
2
2
2

pr(0)
1
2
5
5
4
10
9
8
9

body
42
40
29
29
21
20
15
15
12
5
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Program dalších zápasů sezóny 2019/2020:
14. 12. 2019
11. 1. 2020
18. 1. 2020
25. 1. 2020
8. 2. 2020
15. 2. 2020
22. 2. 2020
7. 3. 2020
14. 3. 2020
21. 3. 2020

11:00 a 15:00
10:00 a 14:00
10:00 a 14:00
10:00 a 14:00
10:00 a 14:00
10:00 a 14:00
10:00 a 14:00
10:00 a 14:00
11:00 a 15:00
10:00 a 14:00

Nový Jičín
Morávka
Holubice
Palkovice
Holubice
Kojetín
BV Ostrava
Holubice
Brno-Komárov
Holubice

-

Holubice
Holubice
Volejbal Ostrava
Holubice
Drásov
Holubice
Holubice
Šlapanice
Holubice
Nový Jičín

B družstvo (okresní přebor)
Výsledky:
1. 9. 2019
6. 9. 2019
8. 9. 2019
15. 9. 2019
22. 9. 2019
27. 9. 2019
29. 9. 2019
6. 10. 2019
13. 10. 2019

Sokol Dědice
Holubice
Sokol Drnovice
Holubice
Sokol Orlovice
Holubice
VK Luleč
Holubice
Slavkov

-

Holubice
Bučovice B
Holubice
Bučovice C
Holubice
Sokol Marefy
Holubice
Hrušky
Holubice

náhr. termín
3:0 (14,20,19)
3:0 (14,15,17)
3:0 (7,16,13)
0:3 (-16,-22,-21)
3:2 (-25,18,-23,16,14)
náhr. termín
3:0 (19,22,23)
0:3 (-22,-16,-18)

Tabulka po první polovině soutěže:
Družstvo
1. Holubice
2. Sokol Drnovice
3. Sokol Orlovice
4. VK Luleč
5. Hrušky
6. Bučovice B
7. Sokol Marefy
8. Slavkov
9. Sokol Dědice
10. Bučovice C

záp.

výh(3) výh(2)

7
7
9
6
9
8
7
9
6
6
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5
4
5
5
4
4
2
2
1
0

1
2
0
0
0
0
1
0
1
0

pr(1)

pr(0)

body

0
0
1
0
1
1
1
1
1
0

1
1
3
1
4
4
3
6
3
6

17
16
16
15
13
12
9
7
6
0
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Program dalších zápasů sezóny 2019/2020:
19. 4. 2020, 10:00
Holubice
- Sokol Dědice
26. 4. 2020, 10:00
Bučovice B - Holubice
3. 5. 2020, 10:00
Holubice
- Sokol Drnovice
10. 5. 2020, 10:00
Bučovice C - Holubice
17. 5. 2020, 10:00
Holubice
- Sokol Orlovice
24. 5. 2020, 10:00
Sokol Marefy - Holubice
31. 5. 2020, 10:00
Holubice
- VK Luleč
7. 6. 2020, 10:00
Hrušky
- Holubice
14. 6. 2020, 10:00
Holubice
- Slavkov
za TJ Holubice, oddíl volejbalu,
Richard Surman

Holubáckééé nohec
Rekapitulace nohejbalového roku 2019
V Okresním přeboru Holubice A získaly třetí místo ve složení:
Ivo Duchoň, Lukáš Havránek, Lukáš Malec, Martin Navrátil
a Zbyněk Jelínek.
Tým Holubic B se v Okresním přeboru dělí o páté až osmé místo
ve složení:
František Dlabka, Romana Feidrichová, Jaroslav Fronk, Lukáš Sušil,
Ondra Pavlíček, Tomáš Hrdina, Zbyněk Nohel a Roman Dlabka.
V Krajském přeboru si Holubice podržely první příčku:
František Dlabka, Radek Šišma, Petr Bubniak, Josef Feitinger, Lukáš Sušil, Ivo
Duchoň, Martin Procházka, Ondra Pavlíček, Michal Šikl a Roman Dlabka.
Na Mistroství České republiky získali mladší žáci zlatou medaili v kategorii dvojic,
jsou to: Michael Svoboda a František a Roman Dlabkovi.
V kategorii trojic získali osmou příčku František Dlabka, Lukáš Trávniček a Antonín
Mrna.
V kategorii singlů (jednotlivců) se dělil František Dlabka o páté až osmé místo.
Děkuji našim hráčům za vzornou reprezentaci, děkuji také věrným nohejbalovým fanouškům za podporu a přeji všem „Holubákům“ klidné Vánoce a do nového roku vše
nejlepší a hlavně zdravíčko.
za TJ Holubice, oddíl nohejbalu,
Roman Dlabka
20
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OSTATNÍ AKCE A POZVÁNKY
Košt ovocných pálenek nabídl pětašedesát vzorků
Fajnšmekrům kořalek otevřel v sobotu 7. prosince destiláty provoněnou náruč sál kulturního střediska. Místní zahrádkáři v něm uspořádali košt velebené průzračné kapaliny, která „řetízkuje, v malém množství může léčit, ve větším páchá zlo a rozvrací rodiny.“
„Loňských rekordních osmdesát vzorků pálenek jsme letos nepřekonali, chybělo nám jich patnáct, ale vzorky byly výborné,“ konstatoval pamětník mnoha holubických koštů. Návštěvníci pálenky nejen koštovali, ale také u stolů nebo se štamprdličkou
v ruce vedli duchaplné hovory.
Kromě pálenek si gurmáni pochutnali na bohatém pohoštění, ale i na soutěžních
vzorcích pomazánek a jablečných specialit.
Nejvíce byly zastoupeny meruňkovice, kterých se sešlo devatenáct. Svou pálenku si
letos poznalo pět majitelů!
Jako nejlepší ve své kategorii byli vyhodnoceni tito pěstitelé:
Hruškovice 1. Radek Chromý
2. Zdeněk Vránek
3. Miroslav Vičar
Jablkovice
1. Jan Brzobohatý
2. Romana Pokorová 3. Ing. Miroslav Vičar
Slivovice
1. Miloslav Florián 2. Zdeněk Brzobohatý 3. Radek Chromý
Meruňkovice 1. Emil Gotvald
2. Jiří Kříž
3. Jan Krejčíř
Třešňovice 1. Romana Pokorová 2. Zdeněk Vránek
3. Radek Chromý
3. Jiří Dúbravka
Speciály
1. Pavel Kubisz
2. Vladimír Burda
V soutěži o nejlepší pomazánku zvítězila paní Marta Andersová s vaječnou pomazánkou, druhá byla paní Jiřinka Vránková s pomazánkou z kysaného zelí. Vítězné jablečné
řezy upekla paní Martina Kubiszová, druhou příčku obsadila paní Miroslava Burdová
se svátečními jablečnými řezy. Třetí místo v obou kulinářských soutěžích získala paní
Lívia Krejčířová s pomazánkou z beránka a se štrůdlíčky.
Vítězům srdečně blahopřejeme.
Děkuji všem, kteří nám přispěli pálenkami na košt, i všem ostatním, jež se zúčastnili obou soutěží. Děkuji panu Arnoštu Ohlimu a paní Zdeňce Jičínské za technickou
podporu, paní Janě Zetíkové za krásnou vánoční výzdobu a také rodinám
zahrádkářů za přípravu výborného pohoštění a pomoc s přípravou a organizací koštu.
Na jaře se opět pojedeme prohřát do slovenských termálních lázní, tentokrát do Dunajské
Stredy, navštívíme také výstaviště
v Kroměříži.
Ilona Marinčová,
předsedkyně ZO ČZS Holubice
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Výherci z pyžamové zábavy 2019
Tak jako jiné roky jsme i letos mohli díky naší štědré sponzorce darovat, jako hlavní
cenu na Pyžamové zábavě, pobytový poukaz v hodnotě 10 000 korun. Tentokrát ho vyhrála paní Soňa Lukšová, která pozvala svého manžela do brněnského wellness zařízení - Maximus Resort. Tady využili ubytování, ale i bazény, sauny a masáže. Vše bylo spojeno s výborným jídlem, a jak mi paní Lukšová napsala, tak to byl opravdu relax, na který budou dlouho vzpomínat. A tímto bychom vás rádi pozvali na další Pyžamovou zábavu v sobotu 7. března 2020.
Markéta Chromá, organizátorka Pyžamové zábavy

Přehled chystaných akcí:
27. prosince

Vánoční koncert v chrámu sv. Václava v 17:30 hodin
(Obecní úřad Holubice, firma Sand-Team)
30. prosince
Sportovní odpoledne pro děti (kulturně – školská komise)
5. ledna
Tříkrálová sbírka (Charita)
11. ledna
Myslivecký ples (Myslivecké sdružení Holubice – Velešovice)
1. února
Reprezentační obecní ples (Obecní úřad Holubice)
8. února
Dětský maškarní ples od 14:00 hod v KD (ZŠ a MŠ Holubice)
22. února
Ostatky (pan Dalibor Koukal)
7. března
Pyžamová zábava (manželé Bajerovi, Chromí, Švábenští)
14. března
Košt vína (pan Miroslav Karbula)
19.- 21. března Počítačové hry v kulturním středisku (pan Tomáš Bajer)
duben
Den Země, úklid obce po zimě (kulturně – školská komise)
duben
Posezení pro seniory (Sociálně – zdravotní komise)
duben
Sběr papíru (Základní a mateřská škola Holubice)
30. dubna
Pálení čarodějnic na hřišti (TJ Holubice)

Zveme Vás na Vánoční koncert do chrámu sv. Václava
V pátek 27. prosince v 17:30 hodin vystoupí v holubickém kostele
rakouský barytonista Martino Hammerle-Bortolotti
spolu se sopranistkou Martinou Macko.
Nechejte se vánočně naladit, prodloužit si sváteční dny s těmito charismatickými
zpěváky a poslechnout si české, italské, anglické a portugalské písně a koledy.
Vstupné je dobrovolné.
Ilona Marinčová, kronikářka
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Kulturně-školská komise Holubice Vás zve na

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
v pondělí 30. prosince 2019 od 14.00 do 18.00 hod.
ve sportovní hale v Holubicích.
Zveme všechny děti, aby se přišly protáhnout a zasportovat si. S sebou si přineste
čistou sportovní obuv a pití. U dětí do tří let je nutný doprovod rodičů.
Vstupné je 20,- Kč.
Těší se na vás teta Peťa a teta Martina

Podpořte potřebné při Tříkrálové sbírce

V neděli 5. ledna 2019 budou skupinky koledníků obcházet všechny domy v obci,
aby poprosily o dar na podporu lidí v nouzi. Přijměte, prosím, tyto vyslance potřebných a můžete účinně pomoci svým bližním. Výtěžek pomůže nevyléčitelně nemocným v rajhradském hospici. Děkujeme všem dobrým lidem, kteří koledníkům otevírají své dveře a podporují tak charitní dílo.
Bohuslav Adámek st.,
koordinátor Tříkrálové sbírky v Holubicích
POZVÁNKA
Zveme Vás na

REPREZENTAČNÍ OBECNÍ PLES
který se bude konat v sobotu 1. února od 20 hodin
v sále kulturního střediska v Holubicích.
K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina

Blue Band Company z Přerova.
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INZERCE

Vedení obce, její zaměstnanci
a redakce Zpravodaje Vám všem přejí zdraví,
příjemné prožití vánočních svátků
a úspěšný rok 2020.
Redakční uzávěrka pro příspěvky příštího čísla Holubického zpravodaje bude v pondělí
14. března 2020. 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 i všechny fotografie z akcí, pořádaných v obci,
můžete najít na webových stránkách Holubic: www.holubiceou.cz.
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POCHODGOVÝ PRpVOD

ROZSV CENÍ VÁNONÍHO
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