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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
nastává léto a všichni již netrpělivě očekávají letní prázdniny, které si po dvou letech
různých omezení konečně dosyta užijeme.
Žijeme společně v dynamicky se rozvíjející obci a vím, že rychlost a velikost
změn je mnohým trnem v oku. Když se
bavím s novými spoluobčany, jak se jim
u nás líbí a proč si k životu vybrali zrovna
naši obec, jsou důvody vesměs podobné.
Líbí se jim tu, obec je upravená, dojíždění
do práce a do škol za vzděláním snadné.
Zásadním důvodem je vůbec sama dostupnost bydlení, protože za cenu, za kterou lze
u nás koupit rodinný dům, už v Brně nekoupí ani byt.
Překotnost výstavby nových nemovitostí už nebude dále pokračovat současným
tempem, na vybrané pozemky jsme přijali
stavební uzávěru, která reguluje hustotu
a typ staveb. Návrh nového územního plánu již nepočítá s velkým rozšiřováním
ploch pro bydlení. Stávající výstavba jen
naplňuje v minulosti přijatý územní plán
a schválené plochy pro bydlení. Na stavební ruch jsem si za dobu starostování vyslechl nejednu stížnost. Udivuje mě ovšem,
že se najdou tací, kteří napřed žádali své
pozemky zahrnout v územním plánu do
plochy pro bydlení a pak následně kritizují,
že developer, kterému pozemky prodali, je
využije a staví na něm domy dle požadavků
trhu a maximalizuje svůj zisk. Mám za to,
že dělení na „starousedlíky a náplavy“ není
na místě, podle mě je důležitější vzájemná
tolerance, pochopení a slušnost.
Zásadní je změna trendu bydlení, která
je vyvolána zejména ekonomickou situací.
Důvodem proč většina upřednostní malý
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pozemek s menším domkem je cenová
dostupnost bydlení. Při dnešních cenách
je opravdu těžké pořídit si vlastní bydlení.
My, kteří na vesnici vyrostli a stále zde žijeme
máme o bydlení svou představu: rodinný
domek, raději větší, velkou zahradu, na
které se po návratu z práce snažíme tu více
a tu méně vypěstovat nějakou zeleninu pro
vlastní spotřebu. Mladé rodiny mají ale
potřebu i představu o bydlení úplně jinou.
Stačí domek s malou zahrádkou, velkou
akorát tak na posezení na terase u grilu. Po
návratu z náročné práce, kde musí vyhovět
stále se zvyšujícím nárokům už nezbývá
energie ani chuť na práci na velkém hospodářství.
Samostatný odstavec si zaslouží nejzásadnější investice, a to jsou stavby nové
základní školy a rozšíření školy stávající.
Dle demografického průzkumu a vývoje počtu obyvatel Holubic se bude počet
dětí s povinou školní docházkou v příštích
letech pohybovat kolem 340. Po dohodě se
sousední obcí Velešovice bylo schváleno,
že k nám budou chodit do školy na druhý
stupeň i jejich děti. Nyní jsme ve fázi přípravy projektové dokumentace pro vydání
stavebního povolení. Účastním se pravidelných kontrolních dnů a ve spolupráci
s odborníky na jednotlivé profese pokračujeme v přípravě stavby.
Nedostatek místa máme bohužel i v mateřské škole. V novém bytovém domě jsme
zřídili třetí oddělení, maximální kapacita je
84 dětí. S developerem bylo dohodnuto
souběžně se stavbou 40 domů v Curdíku
postavit další oddělení školky v této lokalitě.
Na základě předběžného souhlasu úřadů,
předložil developer studii, ale následně byl
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návrh zamítnut úřadem pro územní plánování. Proto jsme museli přistoupit k náhradnímu řešení a tím je nástavba patra na
stávající základní škole. Získáme tak 2
učebny pro žáky základní školy a učebnu
pro Základní uměleckou školu ze Slavkova. V přízemí bude obnoveno další oddělení mateřské školy. Je zpracovaná projektová dokumentace a žádáme o stavební
povolení. Stavba si vyžádá úplnou výměnu
krovu i vrchního stropu, protože jsou již
za hranicí životnosti a nevyhovují budoucímu statickému zatížení. Pokud se vše
stihne, začne se se stavbou v červnu 2023.
Na obě stavby škol budeme žádat dotace, protože stavbu není možné realizovat
jen z prostředků obce. Odhadované náklady na stavbu nové školy se pohybují kolem
490 milionů a nástavba stávající kolem 30
milionů Kč.
Čekají nás nebývale vysoké výdaje,
a proto je víc jak kdy jindy nutné řešit finanční hospodaření obce. V této záležitosti jsem volné finanční prostředky převedl
na termínované vklady a vyjednal s naší
domovskou bankou nadstandardní úrokový výnos. Získané úroky tak stačí na úhradu úroků a části splátek z úvěrů ze stavby
a rozšíření ČOV.

Další probíhající i připravované akce:
• Návštěvníci obecního úřadu i knihovny
se mohou od října těšit na snadnější přístup. Byla zahájena stavba výtahu, který
usnadní život hůře se pohybujícím a invalidním spoluobčanům.
• Před podpisem smlouvy je akce „Ochrana před povrchovými vodami – Curdík“. Jedná se o stavbu průlehů, které
odvedou případné vody za obec do řeky
Rakovec. Stavba ochrání tuto část obce
před opakovaným zaplavením při vydatných srážkách.
• Vyřizuje se stavební povolení pro rybník,
financováno prostředky z Pozemkového
úřadu Vyškov. Stavba je naplánována
v rámci již provedených pozemkových
úprav.
• Výměna plynového kotle na obecním úřadě.
• Pro snazší třídění odpadů bude každé
domácnosti doručena sada tašek od
spol. EKO‑KOM.
• Instalace dopravních zrcadel na 2 nepřehledných křižovatkách v obci.
Nastává doba dovolených, a nejen děti se
již nemohou dočkat vytouženého volna
a prázdnin. Přeji všem pohodové a příjemně prožité léto.
Petr Hanák, starosta

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Ze 2. zasedání Zastupitelstva obce
Holubice, konaného dne 28. dubna 2022
Zastupitelstvo schvaluje:
• Dodatek č. 1 Plánovací smlouvy. Předmětem dodatku je změna počtu a umístění parkovacích stání vozidel návštěv.
Původně bylo uvedeno jedenáct podélných parkovacích stání po obou stranách,
to bylo změněno na šestnáct parkovacích
míst po jedné straně. Jedná se o výstavbu
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sedmnácti rodinných domů v Curdíku.
• Příkazní smlouvu mezi Obcí Holubice
a společností Handl, s. r. o. na organizaci
zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby „Ochrana před přívalovými vodami Curdík“ za cenu 54 450 Kč vč. DPH.
• Zhotovitele veřejné zakázky „Výměna tepelného zdroje pro Obecní úřad Holubice“
pana Davida Brtníka za cenu 138 895,17 Kč.
Jeden z kotlů je v havarijním stavu, budova
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je tak vytápěna pouze jedním kotlem. Na
pracovním jednání se zastupitelé dohodli,
že vzhledem ke zvyšování cen plynu,
bude vhodné pořídit jeden úspornější
kondenzační kotel.
Zastupitelstvo obce deleguje v souladu
s ustanovením § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, pana Petra Hanáka
jako zástupce a pana Zbyňka Dominika
Koukala, jako náhradníka tohoto zástupce
pro případ jeho nemoci nebo pracovního
zaneprázdnění, k zastupování obce Holubice na valné hromadě akciové společnosti RESPONO, a. s., IČ 49435612, která se bude konat dne 7. 6. 2022.
Zastupitelstvo obce deleguje v souladu
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, pana Petra Hanáka
jako zástupce a pana Zbyňka Dominika
Koukala, jako náhradníka tohoto zástupce
pro případ jeho nemoci nebo pracovního
zaneprázdnění, k zastupování obce Holubice na valných hromadách společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s., IČ 49454587,
konaných v průběhu roku 2022.
Finanční příspěvek na podporu Linky
bezpečí, z.s. ve výši 15 000 Kč.
Smlouvu o spolupráci mezi Obcí Holubice a společností Technologické centrum, a. s. Smlouva se týká uhrazení části
celkových nákladů na navýšení kapacity
čistírny odpadních vod Holubice, a to poměrně v rozsahu a výši, která bude odpovídat navýšení počtu ekvivalentních osob.
Společnost Technologické centrum, a. s.
je povinna uhradit Obci Holubice příspěvek na navýšení ČOV ve výši 2 150 000 Kč,
a to do deseti dní od vydání kolaudačního
souhlasu kterékoli části projektu, nebo do
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deseti dní od zahájení užívání části projektu,
podle toho, která skutečnost nastane dříve.
Schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, o zhotovení projektové dokumentace „Nová ZŠ
Holubice,“ mezi Obcí Holubice a společností Atelier 99, s. r. o. Předmětem Dodatku je posunutí termínu předání návrhu
projektové dokumentace o třicet dní.
Společnost RPA dotace, s. r. o., která řeší
pro obec možnosti dotací na stavbu ZŠ,
konstatovala, že výše dotace se bude odvíjet od míry pasivity a míry úspor objektu.
Společnost Ateliér 99, s. r. o. tudíž potřebuje více času na zakomponování těchto
požadavků do projektové dokumentace.
Firmu Mirror CZ, s. r. o., jako zhotovitele stavby „Bezbariérový přístup na OÚ
Holubice“. Jedná se o pořízení výtahu
v budově úřadu.
Kupní smlouvu mezi Obcí Holubice a firmou Mirror Development, s. r. o. na veřejné osvětlení a místní rozhlas za cenu 500 Kč
vč. DPH. Předmětem Kupní smlouvy je
odkoupení čtyř sloupů veřejného osvětlení
a místního rozhlasu Obcí Holubice.
Vyvěšení záměru směny části pozemku
p. č. 597/1.
Prodej pozemku parc. č. 1558/5 o výměře
1205 m2 za cenu 400 Kč/m2, tj. celkem
482 000 Kč panu Pavlu Šmerdovi. Kupující uhradí správní poplatek 2 000 Kč za
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Prodej pozemku parc. č. 1558/6 o výměře
171 m2 a pozemku parc. č. 1562/4 o výměře 138 m2, oba za cenu 400 Kč/m2,
tj. celkem 123 600 Kč paní Anetě Piňosové. Kupující uhradí správní poplatek
2 000 Kč za vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
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Tento a předchozí bod byly na minulém
zastupitelstvu odloženy.
Pan Pavel Šmerda a paní Aneta Piňosová
zažádali o odkoupení části pozemků
p. č. 1639 a 1562/1. Jedná se o pás pozemku za jejich zahradami u ČOV o šířce deset metrů. Záměr prodeje byl schválen
zastupitelstvem a vyvěšen na úřední desce obce. Byl zhotoven geometrický plán,
který přesně stanovuje velikost kupovaných
pozemků a stavební úřad vydal souhlas s dělením těchto pozemků. Dle znaleckého odhadu byla cena určena ve výši 400 Kč za m2.
Pan starosta požádal zastupitele o vyjádření k prodeji. Pan Přibyl je pro prodej
pozemků za předpokladu, že obec zajistí
pozemek pro mládežnické fotbalové hřiště. Zastupitelé se shodli, že prioritou pro
obec je vybudovat multifunkční hřiště,
které bude sloužit nejen dětem, ale všem
občanům. Toto hřiště by bylo vybudováno mezi ČOV a nemovitostí pana Šmerdy. Co se týká fotbalového hřiště, tak bylo
navrženo, že na stejně velké ploše jako
multifunkční hřiště, bude vybudováno
travnaté hřiště, aby mládež mohla hrát
fotbal. Paní Šujanová souhlasí s touto variantou, má dlouholeté zkušenosti s prací
s dětmi, a pokud vše bude fungovat, nemá
do budoucna problém souhlasit i s větším hřištěm. Pan Marcoň k prodeji pozemků panu Šmerdovi a paní Piňosové
řekl, že by obec nejdříve měla zajistit pozemek, kde se bude moci vybudovat fotbalové hřiště, a až poté pozemky prodat.
Pokud jde panu Šmerdovi o zhotovení
valu, tak promyslet, aby se tam dal navršit
val, vysadit zeleň i vybudovat hřiště. Pan
Šmerda řekl, že není proti sportu v Holubicích. Je přesvědčen o tom, že existuje
ochranné pásmo u ČOV, ve kterém se nesmí vybudovat hřiště a není vhodné pro
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hřiště. Pan Přibyl řekl, že si myslí, že
ochranné pásmo ČOV nemá. Pan Krupička
navrhl zastupitelům odložit prodej pozemků a vedení obce má zjistit, zda v této lokalitě může být zbudováno hřiště. Zastupitelé
se dohodli odložit prodej pozemků. Pan
starosta požádá stavební úřad o vyjádření
k vybudování hřiště u ČOV. Pan Marcoň
řekl, že si u paní Večerkové na stavebním
úřadě ve Slavkově zjišťoval, zda lze u ČOV
vybudovat hřiště, a bylo mu řečeno, že tam
ochranné pásmo není.
Na zastupitelstvu konaném 28. dubna byl
tento bod projednán znovu. Na tomto
pozemku požaduje TJ Holubice zřízení
fotbalového hřiště, jedná se o plochu,
která bude v novém územním plánu vyčleněna pro sport. Pan Marcoň se zeptal,
zda pokud obec panu Šmerdovi prodá
část pozemku o šířce 10 m, zda má jiný
pozemek, kde by mohlo být větší fotbalové hřiště. Pan starosta odpověděl, že
v současné době obec pozemek nemá,
a že není jisté, zda by u ČOV bylo fotbalové hřiště povoleno. Pan Marcoň řekl, že
jednal s paní Večerkovou z vodoprávního
úřadu Slavkov, a bylo mu řečeno, že jediný problém je záplavová zóna, hygiena
problém nemá. Myslí si, že by panu
Šmerdovi na val se zelení, který chce na
koupeném pozemku zbudovat, stačil pás
o šířce 7 m. Pan Přibyl navrhl zjistit stanoviska Povodí Moravy, E.ON, plynařů ke
stavbě fotbalového hřiště u ČOV, a teprve
poté hlasovat o prodeji pozemku panu
Šmerdovi. Pan Matuška navrhl prodat pozemek o šířce 7 m. Pan Pavel Šmerda
k tomu řekl, že trvá na 10 m šířky. Paní
Šujanová navrhla výstavbu fotbalového hřiš
tě na pozemku u nájezdu na přivaděč do
Slavkova, který je ve vlastnictví obce. Tento
pozemek je v současné době územním
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plánem určen k výsadbě zeleně, obec by • Paní Crhová se zeptala, zda bude oprase pokusila v novém územním plánu toto
ven chybějící asfalt na silnici na Vranově.
změnit. Myslí si, že u ČOV by mohlo být
Pan starosta již jednal se společností VaK
menší tréninkové hřiště. Pan Hradečný
Vyškov a oprava bude provedená. Pan
navrhl odložit prodej do doby, kdy bude
Horňák se zeptal, jakým způsobem bude
jasné, kde by mohlo fotbalové hřiště být.
možné využívat grilování u workoutoPan starosta dal hlasovat o prodeji.
vého hřiště. Pan starosta odpověděl, že
bude kalendář na webových stránkách
Zastupitelstvo odložilo:
obce k rezervaci.
Požadovaná prodejní cena a nájemné
z pozemků p. č. 304 a p. č. 303/1. Jedná • Paní Koutná požádala, zda by bylo možné
vyhlásit obecním rozhlasem, aby občané
se o zahradu a pozemek, na kterém stojí
po dobu zvýšeného provozu nákladních
dům zemřelé paní Bednaříkové, který je
vozidel, které naváží hlínu ke střelnici,
nyní po dědickém řízení. Majitelka chce
z důvodu bezpečnosti, neparkovali vozidům prodat a požádala o nacenění těchto pozemků. Znalecký posudek stanovil
dla před samoobsluhou.
tržní hodnotu nezastavěného pozemku • Pan Marcoň požádal o odpovědi k šesti
na 5 250 Kč za m2, tj. 2 500 000 Kč, po
otázkám. Za 1. zda bude obec prodávat
pozemky projednávané na dnešním zasezohlednění demolice domu činí hodnota pozemku 1 800 000 Kč. Paní Koutná si
dání v bodech č. 14 a č. 15 za 400 Kč za
myslí, že by bylo vhodné zvážit, aby obec
m2. Pan starosta odpověděl, že ano. Za 2.
koupila dům k využití občanské vybapožádal o zveřejnění zápisu z minulého
zasedání na webových stránkách obce. Za
venosti. Paní Šujanová navrhla o tomto
3. se zeptal na stav realizace multifunkčníbodu nehlasovat a zjistit za jakou cenu
chce majitelka dům prodat a zda by dům
ho hřiště. Pan starosta odpověděl, že je ve
koupila obec.
stavu úvahy. Za 4. požádal, aby firma, která
Různé:
prováděla stavbu nové trafostanice v CurPan starosta podal informace o workoutodíku, dala pozemek dotčený touto stavbou
do pořádku. Za 5. se zeptal, zda je možné
vém hřišti v Curdíku. Celý prostor byl zkona stránkách obce uveřejnit aktuální stav
laudován. Od května jsou otevřeny toalety,
plánů na výstavbu školy a rybníka. Pan stabyl zde také nainstalován kamerový systém.
Paní Koutná pochválila obecní zaměstnanrosta odpověděl, že bude zveřejněno. Za
6. zda bude na výstavbu výtahu v budově
ce za provedenou práci na workoutovém
OÚ použita dotace. Pan starosta odpověhřišti.
Paní Šujanová upozornila na chybějící
děl, že o dotaci je uvažováno.
kontejner na bílé sklo v Curdíku. Pan
redakčně upravila Ilona Marinčová,
starosta chybějící kontejner řeší.
místostarostka

CO JE V OBCI NOVÉHO
• V odpočinkové zóně v Curdíku byly
rozmístěny nové herní prvky pro děti:
skluzavka, trampolína, houpačky a kolotoč. U altánu jsou zprovozněny toalety
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a z důvodu bezpečnosti byl v prostoru
nainstalován kamerový systém.
• Před hostincem U Kapličky byla postavena nová prolézačka se skluzavkou.
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• Zbrusu nový kabát dostalo odpočinkové místo mezi břízami u samoobsluhy.
Opravou zdi přilehlého hospodářského
stavení a instalací repasovaných dveří
a okenic ve stylu slováckého stavení,
získalo místo kouzelný nádech a přitáhlo pozornost všech kolemjdoucích.
• Pro snadné převážení obědů a svačinek
pro školku v bytových domech obec
zakoupila elektroauto Citröen Berlingo Electric.
• Na hřišti Tělovýchovné jednoty Holubice její členové brigádně odstranili
staré oplocení na horní straně hřiště
a natáhli nový plot. Na terase u kabin
také položili novou dlažbu.
• U obecního úřadu započala výstavba
výtahu, který usnadní přístup na úřad
a do knihovny.
• U bytových domů je umístěn další
Z‑box Zásilkovny.
Ilona Marinčová, místostarostka

Nové odpočinkové místo

EKOLOGICKÉ OKÉNKO
Zbytky hodování do kanalizace nepatří
Během roku do čistíren odpadních vod
v celé zemi přitéká množství látek a předmětů, které do kanalizační sítě v žádném
případě nepatří, hlavně tuky a oleje, které
do ní velká část lidí běžně vylévá. Tukové
částice se při ochlazení shlukují, srážejí
a nabalují na sebe další odpad. V potrubí vzniká odolný materiál, který je může
zneprůchodnit. Hroudy tuku v kanalizačních stokách také poškozují a ucpávají čerpadla. Tuk se nalepuje na stěny
potrubí stok, nastává chemická reakce
a vzniklé sloučeniny urychlují korozi.
Použité tuky a oleje prosím odkládejte
do sběrných nádob, které v Holubicích
6

máme na několika místech. Zamezí se
tak poškozování potrubí a dalších zařízení v kanalizační síti, zatěžování životní
prostředí a vzniku technických problémů
při odvádění a čištění odpadních vod.
Do kanalizace v žádném případě nepatří hygienické potřeby, jako jsou vlhčené
ubrousky a tyčinky do uší, nebo textilie,
které se používají při úklidu. Toaletu by
si také lidé neměli plést s odpadkovým
košem pro zbytky potravin a jídla, které
slouží jako potrava pro hlodavce, žijící ve
stokách.
Kanalizace rovněž neslouží k likvidaci
nevyužívaných léků, chemikálií, ředidel
nebo zbytků barev. Když se dostanou do
odpadní vody, mohou narušit fungování
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čistírny odpadních vod, způsobit ekologickou havárii a částečně projít čistírenským
procesem dále do vodních toků.
Negativní jsou dopady na životní prostředí, ale také na samotný provoz zařízení, která lidskou nezodpovědností trpí.
Látky a předměty, které do odpadní vody
nepatří, způsobují technické problémy
a proces odkanalizování a čištění odpadních vod prodražují. To má ve svém
důsledku dopad na peněženku každého
z nás v částce, kterou platíme za odvádění
odpadní vody (stočné).

Co do kanalizace nepatří?
- oleje a tuky používané především
v kuchyni, ale i při dalších domácích
pracích
- pevné předměty
- zbytky potravin (biologický odpad)
- hygienické potřeby (vlhčené ubrousky,
tyčinky do uší…)
- chemikálie a další nebezpečné látky
(barvy, ředidla, oleje, ropné látky, čisticí
prostředky atd.)
- léky (patří zpět do lékárny).
Ilona Marinčová, místostarostka

PRÁVNICKÉ OKÉNKO
Vážení spoluobčané,
vítám Vás u dalšího dílu právnického
okénka. Velmi často se stává, že potřebujete v domě/bytě udělat odbornou práci,
např. elektrické rozvody, opravit kotel
nebo rekonstruovat koupelnu. Jelikož
jsou právě toto typické případy, kdy dochází k uzavření smlouvy o dílo, zaměřím se dnes na problematiku postavení
spotřebitelů při uzavírání smlouvy o dílo.
Kdo je spotřebitel?
Legální definici pojmu spotřebitel obsahuje ust. § 419 občanského zákoníku:
„Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo
rámec samostatného výkonu svého povolání
uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním
jinak jedná.“
Dále je nutné vysvětlit si pojem podnikatel, který je upraven v ust. § 420 občanského zákoníku: „Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou
činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem
dosažení zisku, je považován se zřetelem
k této činnosti za podnikatele.“
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Pro zjednodušení uvádím příklad –
pokud Vám malíř přijde vymalovat byt/
dům, budete mít vždy postavení spotřebitele a on podnikatele. Může se však
stát, že jste sám/a podnikatel/ka a potřebujete od někoho jiného provést řemeslnické práce na svém vlastním domě, pak
máte také postavení spotřebitele. Pokud
však tyto práce budou prováděny např. ve
Vaší provozovně používané k podnikání,
pak nemáte postavení spotřebitele, ale
jde o vztah dvou podnikatelů.
Uzavření smlouvy o dílo
V tomto příspěvku se budu primárně
věnovat smlouvě o dílo, tj. závazku zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí
pro objednatele dílo, a závazku objednatele
dílo převzít a zaplatit cenu.1
Typické případy smluv o dílo jsou právě v případě řemeslných prací, např. malíř se zaváže vymalovat Vám dům, stolař
vyrobit pro Vás nábytek, zedník postavit
Vám dům atp.
Je důležité si uvědomit, že smlouva
nemusí mít vždy písemnou formu. Mnoho lidí se domnívá, že smlouva je jen to,
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co je na papíru sepsáno. To však není
pravdou, a právě u smlouvy o dílo dochází v drtivé většině případů k uzavírání
smlouvy o dílo pouze ústně. Tato forma
však přináší mnohá rizika, neboť v případě sporu o konečnou podobu díla či
jeho cenu, může být problematické prokazovat obsah smlouvy (ústní dohody).
Z opatrnosti proto všem klientům doporučuji, aby smlouvy uzavírali v písemné
podobě, aby následně nebyl prostor pro
různé interpretace původních dohod.
K uzavření smlouvy je vždy potřeba,
aby aktivně jednaly a dohodly se obě
strany. Proces uzavření smlouvy má
v podstatě dvě fáze: nabídku (ofertu)
a její přijetí (akceptaci). V řadě případů
vypadá proces uzavření smlouvy tak, že
je objednatelem učiněna poptávka, na jejímž základě je vytvořena nabídka
a k uzavření smlouvy dojde v okamžiku
přijetí nabídky.
Doporučuji Vám, abyste toto činili
minimálně formou e‑mailové komunikace, která obsah jednoznačně zachytí
a do budoucna může sloužit k prokázání
obsahu smlouvy. A to nejen k tomu, jaká
byla dohodnuta cena, ale i přesnému požadavku na provedení díla.
Podstatné náležitosti smlouvy o dílo
Co by nemělo v takové smlouvě chybět? Určitě jasná a přesná specifikace díla
(tj. výsledek prací zhotovitele). Pokud
máte požadavek na výrobu skříně, zcela
jistě by mělo být ujednáno, jaké má mít
taková skříň rozměry či z jakého by měla
být materiálu (dekoru). Dále přesná cena,
která by měla být sjednána jako pevná
a nepřekročitelná a v neposlední řadě by
měl být ujednán rovněž termín provedení.
Tyto tři věci považuji ze svých zkušeností
jako nejzávažnější, resp. o těchto bývají
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nejčastější spory, pokud nejsou jednoznačně ve smlouvě sjednány.
Na co mám jako spotřebitel právo
a na co si dát pozor?
Občanský zákoník je založen na tom, že
spotřebitele jako slabší smluvní stranu
v rámci smluvních závazkových vztahů je
potřeba chránit. Toto vychází z předpokladu, že spotřebitel zpravidla vystupuje jako
neprofesionál, je hospodářsky a informačně slabší stranou než podnikatel – odborník, a tudíž je vůči němu v určité nevýhodě. U podnikatele se naopak předpokládá,
že má více profesionálních zkušeností, lepší znalost právních předpisů či dostupnost
právních služeb a může si jednostranně
stanovovat smluvní podmínky.
Úprava týkající se ochrany spotřebitele
je zakotvena jednak v ust. v § 1810 a násl.
občanského zákoníku a dále také v zákoně
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve
znění pozdějších předpisů. V občanském
zákoníku lze nalézt podmínky pro uzavírání smluv mezi podnikatelem a spotřebitelem jako např.:
• povinnost poskytnout spotřebiteli
před uzavřením smlouvy dostatek důležitých informací, které jsou formulovány jasně, srozumitelně a v jazyce,
ve kterém se smlouva uzavírá;
• pravidlo, že k ujednáním odchylujícím
se od ustanovení zákona stanovených
k ochraně spotřebitele se nepřihlíží;
• zákaz ujednání, která jsou nepřiměřená
a zakládají významnou nerovnováhu
práv nebo povinností v neprospěch
spotřebitele;
• možnost odstoupit od smlouvy do
14 dnů od jejího uzavření v případě
smlouvy uzavírané pomocí prostředků
komunikace na dálku a mimo obchodní
prostory;
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Ve své praxi se nejčastěji setkávám se Vámi objednané práce neodpovídá Vaší
spory týkající se samotného dokončení představě.
V případě jakýchkoli dotazů, námětů
díla, spory o konečnou cenu díla a její zaplacení či následné spory z odpovědnosti či připomínek mě neváhejte kontaktovat.
za vady díla. Z tohoto důvodu se v příštím dílu právnického okénka zaměřím Mgr. Luděk Nývlt, advokát, nyvlt@aknyvlt.cz
na odpovědnost za vady a praktický návod,
1
jak postupovat v případech, kdy výsledek
§2586 občanského zákoníku

LETNÍ ROZHOVOR

Petr Marcoň

Co je pro děti v současné době při
sportování nejdůležitější? Podle hlavního trenéra fotbalového oddílu, pana Petra
Marconě, především jejich rodiče: „Dospělí jsou ti, kteří dětem ukazují cestu
a učí je. Jsou to právě rodiče, kteří s dětmi denně pracují, učí se s nimi a motivují
je k práci.“ V Holubicích byl v loňském
roce založen fotbalový kroužek pro děti.
Některé děti si chtějí zasportovat a naučit
se ovládat fotbalový míč, jiné by třeba
jednou chtěly dosáhnout toho nejvyššího
stupínku a zahrát si v některém z ligových klubů. Výchova mladých hráčů však
není jednoduchá.
Petr pochází ze Hvozdné u Zlína, fotbal
začal hrát v šesti letech a je jeho celoživotním koníčkem. Vystudoval elektrotechniku, pracuje jako výzkumný a akademický
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pracovník na Vysokém učení technickém
v Brně. S manželkou Monikou žijí v rodinném domě v Curdíku, mají spolu tři malé
děti, kterým oba věnují veškerý volný čas.
Petře, jaké družstvo přípravek Tě
příjemně překvapilo?
P. M.: Aktuálně máme tři družstva přípravek – minipřípravku, mladší přípravku
a starší přípravku. Není jednoduché říct,
kdo mě příjemně překvapil, protože mě
příjemně překvapují všechna družstva. Je
hezké, že mezi nás chodí i děti, které hrají
fotbal v jiných oddílech. Fotbalové akce se
pro děti staly místem setkávání s kamarády, o to více je tréninky baví.
Na čem se zakládá výchova fotbalisty
v přípravkovém věku od šesti do jedenácti let? Máš dost trenérů?
P. M.: Jsem rád, že se na tohle ptáš.
Obecně u mladších dětí, přibližně do osmi
let, je kladen důraz zejména na pohybové
aktivity hravou formou. U starších už se
k různým hrám přidává více dovedností.
Obecně by se u přípravek měla aplikovat
metoda J. A. Komenského, tedy škola hrou,
kdy sportovec vlastně ani nevnímá, že se
při hře učí něco nového. Velmi rád pozoruji, jak se děti zdokonalují v práci s míčem, je
radost se na ně dívat.
Trenérů v oddílech přípravek dost nemáme. Jsme rádi za každou pomoc rodičů,
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a kdyby se do našeho trenérského kolektivu chtěl někdo přidat, přivítáme ho s otevřenou náručí. Trénování mladších dětí
vyžaduje často individuální přístup a kvůli
počtu trenérů se nám to moc nedaří. Děkuji zejména Vojtovi Hradečnému a všem
ostatním, kteří s tréninky pomáhají, protože obětují velký kus svého volného času.
Fotbal by bez podpory rodičů a sponzorů dělat nešlo. Kdo se nejvíce podle Tebe
podílí na podpoře holubické mládeže?
P. M.: Jak již bylo zmíněno, zcela zásadní je podpora rodičů. Vzhledem k tomu, že
se bavíme o dětech do jedenácti let, tak je
třeba jim pomoci s dopravou na zápasy
a případně i na trénink, pokud se bude konat mimo Holubice. Sponzorů je více,
a protože bych nerad na některé zapomněl,
uvedu zde jen dva nejvýznamnější – Obec
Holubice a Jihomoravský kraj.
Na závěr nám pověz, co by sis přál do
budoucna.
P. M.: Měl bych dvě hlavní přání. První
je, aby děti naše tréninky bavily a rády na

ně chodily. Je fajn, když se děti vrací na další trénink s úsměvem a mají chuť si zasoutěžit, něco se naučit a samozřejmě si zahrát
fotbal, což bude ještě běh na dlouhou trať.
Druhým přáním je, aby v naší obci
vzniklo fotbalové hřiště se zázemím, kde
by děti mohly nejen trénovat a hrát soutěžní utkání, ale také jít si jen tak ve volném
čase zakopat. Z tohoto hlediska je zcela zásadní, aby obec vyčlenila za tímto účelem
pozemek, který by případně pronajala oddílu fotbalu. Poté bychom hledali způsoby
financování fotbalového areálu zejména
z dotačních titulů a sponzorských darů.
Jako výhodu vidím spojení projektu pro
plánované multifunkční hřiště právě s hřištěm fotbalovým, kde by bylo pro obě hřiště vybudováno společné zázemí. Tím by
se výrazně ušetřily náklady na realizaci.
Děkuji Ti, Petře, za rozhovor, za práci
a všechno, co pro naši mládež děláš. Přeji
ti hodně štěstí jak ve sportovním, tak
v osobním životě.
Ilona Marinčová, kronikářka

PROČ MÁM RÁDA HOLUBICE
Když jsme se v roce 2016 na jaře začali
zajímat o možnost žít v Holubicích, lákalo
nás být kousek od Brna a zažívat přírodu
prakticky za domem. Kolem domu nám
zde chodili bažanti, srnky, zajíci, v krmítku
jsem vídala různé druhy lučního ptactva.
Naproti bydlela synova spolužačka. Holubice byly tehdy obklopeny slunečnicemi
a naší vizí, že zde najdeme vytoužený klid.
Stejně jako mnozí další od té doby.
Co jsme v Holubicích našli doopravdy?
Našli jsme nejen klid. Procházky s kočárkem byly balzámem na nervy po životě
kolem Otakara Ševčíka, Staré Osady nebo
Lesné. Netížily mě žádné davy jako při
10

U křížku za kostelem
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procházkách směrem ze Zábrdovic do
Maloměřic. Slunečnice vystřídala řepka.
Kasino. Výhledu z okna dominuje jakási
hala. Před domem vyrostly na louce paneláčky a brzy se začne stavět i na pozemku
za námi. To, co nás tu drží je pocit, který
jsme hledali. Sousedé, které máme rádi.
Detaily, které si zamilujete, když tu pár let
žijete… Sounáležitost. Pohled na holubice, které posedávají na borovicích, skotačící sýkorky a jiřičky. Slunce a vzduch, který
voní loukou (většinou).
Co mám ráda.
Kosatce a skalky. Vzdálenost do Slavkova.
Dětskou lékařku a zdravotní sestřičku, které
vždy poradí. Péči o zeleň, které se neúnavně
zdejší pracovníci věnují (také dekorace vesnice na svátky). Volnočasové aktivity, některé
jsou velmi milé. Rozhovory s knihovnicí
a její rodinou. Vítr, který je sice v zimě úpornější než tichý mráz Brna, ale v létě osvěží.
Moje moruše. Paní, co pečuje v útulku
o spoustu koček. Eklektické bistro na vrakovišti a hezké hřiště s limčou u hostince. Příspěvky ve zpravodaji od myslivce, kde se člověk vždy něčemu přiučí. Drobné rozhovory

na ulici při venčení pejsků (nebo alespoň
pochůzce za recyklací). Ticho na lavičce
u kostela. Důležité drobnosti.
Změny – jde to?
Dopravní obslužnost ve špičce je občas
problematická, od mostu se tlačí na Brno
zástupy aut. V obchodě neberou platební
karty. Kroužek orientálních tanců skončil
a dost chybí možnost se s dalšími ženami
u nějaké aktivity potkat (nemuselo by to být
draní peří, ale…). Počet míst ve školce a parkování neodpovídá rychlosti výstavby. Podivná hromada hlíny, do které snad moc
nezaprší, aby se o ni „podělily“ domy v části
obce. Mohla bych pokračovat dál.
Vztah k Holubicím je stejný jako každá
jiná láska. Není bez chyb. Chce to hodně
péče a rozhovorů. Občas se stane nějaká
nepříjemnost, no třeba vám dojde, jak se
to má s tou občanskou vybaveností. Ale to
nic nemění na tom, že kolem střelnice
nebo po staré cestě za hřbitovem chodím
stále moc ráda. Změny nejsou snadné
a vztahy mezilidské nejsou přímka.
Hana Moualla

STŘÍPKY Z HISTORIE HOLUBIC
Co bylo v minulosti zaznamenáno
v obecní a školní kronice Holubic,
rok 1922
Zemský výbor vrátil na obec 8. dubna
rozpočet na rok 1922. Schodek rozpočtu
musel být snížen ze 42 247 Kč na 35 655 Kč,
čímž se také snížilo vybírání obecní přirážky.
Dne 11. června odjeli nejstarší žáci ze III.
třídy na dvoudenní výlet na Radhošť s třídním učitelem Mikulášem Florianem.
V tomto roce nastal nápadný úbytek žáků
v obecné škole. Rodiče pochopili potřebu
dobrého vzdělání svých dětí a začali je více
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posílat do vyšších škol. Do holubické školy
nastoupilo 128 žáků, dalších 32 navštěvovalo
školy měšťanské a střední. Ještě v minulém
roce navštěvovalo vyšší školu jen 11 dětí.
Dne 27. října mezi žáky proběhla sbírka
na podporu šedesáti tisíc válečných sirotků
na Moravě, vynesla 64 Kč. Sbírkou po domech bylo získáno dalších 96 Kč. Další sbírka pro nezaměstnané vynesla 22. prosince
částku 38 Kč. Místní spořitelní a záložní
spolek věnoval škole pro potřeby chudých
žáků 43 Kč a 70 haléřů.
Obec byla přijata za člena Západomoravským elektrárenským spolkem. Na obecní
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schůzi dne 5. července bylo schváleno podání žádosti Státnímu pozemkovému úřadu
na rozparcelování pozemků zdejšího velkostatku.
Ilona Marinčová, kronikářka

Zajímavé pamětnické fotografie
Fotografie myslivecké střelnice (foto 1),
kterou vám dnes představím, byla pořízena
kolem roku 1966. Jedná se o dřevěnou ubikační budovu, kterou používali vojáci jako
hlásku. Byla umístěna v Kruhu u křižovatky
okresní silnice do Holubic (dnes tato bývalá silnice končí u autolakovny v Kruhu č. p.
407). V roce 1963 ji Krajská vojenská ubytovací a stavební správa Brno převedla na
Místní národní výbor Holubice a následně
rada MNV tuto budovu dohodou převedla
na Myslivecké sdružení Holubice.

Chata měla škvárovou podlahu a elektrickou přípojku ze dvou drátů vedených
po dřevěných sloupech. V roce 1965 byl
k chatě přistavěn zděný sklad, který je na
této vybrané fotce vidět.
Zásadní přestavba proběhla v roce 1985.
Dřevěný barák (foto 2) byl zbourán a celá
chata postavena z tvárnic. Společenská
místnost byla spojena se skladem. Místo
něj byl vybudován nový, samostatně stojící
dřevěný sklad. Byla vybudována kabelová
elektro přípojka a vodovodní přípojka.
V letech 2015 a 2016 byly na střelišti
před chatou zbourány dřevěné vypouštěcí
věže a místo nich postaveny nové z tvárnic.
Poslední větší vnitřní úpravy hlavní budovy byly provedeny v roce 2017, kdy kancelář byla přestavěna na umývárnu a dvě
splachovací WC.
Za Myslivecké sdružení Holubice – Velešovice
Oldřich Hrstka.

1. Pohled na střelnici z roku 1966

2. Budova myslivecké střelnice
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3. Areál myslivecké střelnice
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Můžete se těšit na další stolní kalendář
o Holubicích na rok 2023
Kulturně – školská komise připravuje
nový stolní kalendář na příští rok. Bude opět
plný historických snímků Holubic, ke kterým jsme vyfotili současné pohledy na stejná
místa. Velmi děkujeme všem, kteří nám
poskytli své staré rodinné fotografie.

Nárok na jeden kalendář zdarma bude
mít jedna rodina v jednom čísle popisném v Holubicích, pokud jde o trvale žijící
obyvatele. Zároveň bude připravena i dostatečná zásoba kalendářů, abyste je mohli
zakoupit i pro svou rodinu, blízké a známé, kteří mají k naší obci vztah a rádi si
historické fotky prohlédnou.
Ilona Marinčová, místostarostka

KULTURA
Setkání seniorů bylo veselé
V neděli 24. dubna proběhlo po dvouleté odmlce setkání seniorů, které pořádala
sociálně – zdravotní komise a Obecní úřad
Holubice. Program v kulturním středisku
zahájila paní Markéta Chromá spolu s panem starostou Petrem Hanákem a poté už
si vzal slovo lidový bavič, zpěvák a vypravěč
František Uher z Lanžhota. Více než hodinu bavil přítomné vtipnými historkami ze
života a lidovými písničkami. Po dlouhé
době se mohli senioři zasmát, užít si společně strávený čas, popovídat si a zavzpomínat.
Na závěr celého odpoledne vystoupila
Sivická kapela. Při lidové hudbě si senioři
zatančili, zazpívali a samozřejmě i odpoči-

nuli při poslechu. Chtěla bych touto cestou
poděkovat všem členům sociálně – zdravotní komise, kteří společnými silami připravili občerstvení. Sponzorům pak děkuji za
krásné ceny do tomboly a také obecnímu
úřadu za finanční podporu.
Markéta Chromá, předsedkyně sociálně – zdravotní komise

Vystoupení Františka Uhera na setkání seniorů

Setkání seniorů v kult. středisku
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Čarodějnice měly po třech letech sraz na hřišti
Noc mezi 30. dubnem a 1. květnem se
nazývá Filipojakubská. V minulosti se tradovalo, že se jedná o magické datum a temné
síly mají navrch – aby se zlo potlačilo, lidé
začali pálit čarodějnice. Tuto tradici jsme si
připomněli také u nás v Holubicích.
Vlastnímu zapálení vatry, na jejímž vrcholu trůnila hadrová čarodějnice, předcházely soutěže a hry pro děti v areálu hřiště.
Každý, kdo chtěl prověřit svůj postřeh
a šikovnost, mohl si projít soutěžní trasu
a vyzkoušet šplh po provazovém žebříku,
chůzi na chůdách, balancování s míčkem

a mnoho dalšího. Na připravených ohništích si všichni opekli špekáčky a mohli si
po dlouhé zimě popovídat a pobavit se.
Se zapadajícím sluníčkem přišla ke slovu
pochodeň v rukou pořádajících členů tělovýchovné jednoty, která zapálila vatru a jíž
hlavně děti přivítaly s nadšením.
Slunečné počasí přímo vybízelo k odpočinku na svahu nad hřištěm, odkud měli
návštěvníci celé dění jako na dlani. Z ohně
i symbolické čarodějnice zůstal jen popel,
a tak nezbývá než se těšit zase na příští rok.
Ilona Marinčová, kronikářka

Pálení čarodějnic na hřišti

Přivítali jsme nové občánky Holubic
V předprázdninovém termínu, v neděli 12. června, bylo pozváno devět nových občánků, spolu s rodiči, prarodiči
a blízkými, kteří si přišli vychutnat tyto
nevšední okamžiky svého života a „být
při tom!“
Zasedací místnost obecního úřadu tak
v neděli ožila dětským smíchem i pláčem,
14

děti ze školky přednesly pásmo písniček
a básní, kterým zpestřily tuto slavnostní
událost. Vtipné a veselé vystoupení rozesmálo a dojalo všechny přítomné v sále.
Starosta obce pan Petr Hanák ve své
řeči popřál rodičům hodně sil ve výchově
svých dětí, vyzvedl rovněž význam dětí
v rodinách a celé společnosti a připomněl
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zodpovědnost rodičů při jejich výchově.
Poté maminky převzaly z rukou představitelů obce dárky, pamětní listy a kytičku.
Všichni byli nakonec vyfotografováni
paní Hanou Mouallou, některé děti si při
této příležitosti vyzkoušely nově zrekonstruovanou kolébku.

Noví občánci Holubic: Patrik Pirkl,
Ondřej Kubuš, Marek Buček, Kevin Pecha, Anna Sabolová, Melanie Nývltová,
Kristýna Pokusová, Matěj Šušota a Sebastian Házi.
Za kulturně – školskou komisi
Ilona Marinčová

Vystoupení dětí ze školky na Vítání občánků

FARNÍ OKÉNKO

Mše u kapličky
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Ten, kdo chodí do kostela pravidelně,
si jistě všiml, že těsně před Velikonocemi došlo k výměně koberce v presbytáři.
Tímto bych ráda poděkovala paní Ludmile Drozdové Burkalové za financování
koberce i jeho pokládky.
V neděli 8. května byla u kaple svatého Gotharda slavnostní mše svatá, kterou
sloužil farář z Křenovic P. Jiří Plhoň. Po
mši bylo i malé sladké občerstvení od místních žen. Touto cestou děkuji všem, kdo se
jakkoliv podílel na přípravě této akce.
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V sobotu 21. května přijala svátost manželství ve slavkovském kostele Vzkříšení
Páně naše varhanice Veronika Andrlová.
Po svatebním obřadu jí byly předány dary
a blahopřání od našeho sboru a věřících
z Holubic.
Na závěr vás chci pozvat na další farní den, který se uskuteční v sobotu 3. září
od 14:00 hodin na farní zahradě. Přijďte si
i s dětmi zasoutěžit a prohlédnout si náš
kostel i s věží. Děti se dále mohou těšit na
skákací hrad, dílničky a dopravní hřiště,
které má vždy velký úspěch. Občerstvení
zajištěno.
Za holubické farníky Miloslava Malíková

Oltář u kapličky

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HOLUBICE - VELEŠOVICE
Povídání hajného Holuba
Tentokrát si povíme něco o tom, jak žije
zajíc. Určitě také rádi pozorujete, jak na
poli skotačí zajíci. A víte o nich něco?
Zajíc polní (Lepus europaeus)
Zajíc má žlutohnědé až hnědošedé
zbarvení s krátkým
černým ocasem, s bílou špičkou a dlouZajíc polní
hýma ušima, které
mu umožňují velmi dobře slyšet. Krom sluchu má dobře vyvinutý hmat i čich, trochu
horší je to se zrakem, ale i tak vidí velmi dobře, především za šera a za tmy. Dorůstá délky
50 až 70 cm a dosahuje hmotnosti mezi 2,5–
6,5 kg. Má mnohem silnější zadní nohy než
přední a je to velmi dobrý běžec a skokan.
Běhá běžně rychlostí 40 km/h a v nebezpečí
až 74 km/h, dobře kličkuje. Nepatří do řádu
hlodavců, jak si mnoho lidí myslí, ale do
zvláštního řádu zajíci.
16

Již z názvu je patrné, že jeho revírem
jsou pole a volná prostranství. Vyskytuje se
po celé Evropě.
Ze svého úkrytu vylézá obvykle až za soumraku a hledá si potravu. Často si pochutnává
na mladých ovocných stromcích v sadech, na
obilí, ale chutnají mu i jiné rostliny, tráva, plody nebo zbytky po sklizni. Potravu tráví dvakrát, poprvé nedokonale a vyloučený kašovitý
trus opět sežere, následně je potrava trávena
podruhé a vyloučena v podobě kulatých hnědých bobků. Většinou žije samotářsky, až na
období páření. Jeho teritorium je velké cca 7 až
50 hektarů, dle populace zajíců a dostupnosti
potravy. To si značkuje sekretem z pachových
žláz. Na svém teritoriu má cestičky, po kterých
chodí a několik pelechů. Z cestiček důsledně
odstraňuje rostliny, aby se o ně po dešti neurousal, protože mu vadí promáčení srsti. Před
predátory je chráněn především zbarvením,
ale i svou přirozenou bázlivostí. Zajíc se podobně jako králík prakticky neozývá, v případě nebezpečí varuje dupáním, pokud je
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poraněný nebo ohrožený, hlasitě naříká. Toto
naříkání se podobá mňoukání kočky. Mezi
přirozené predátory zajíců patří větší dravci,
zejména jestřábi, orli a výři, ze savců větší šelmy, např. lišky nebo vlci.
Zaječí námluvy začínají už koncem února
a mohou trvat až do srpna. V této době se samotářští zajíci sdružují do malých hloučků.
Pokud vidíme pobíhat více zajíců dohromady, první v hloučku je zaječka, a za ní průvod
zajíců. Zaječí samci se v době honcování
mezi sebou perou, jejich zápasy připomínají
box. Během období páření může samice porodit až čtyřikrát po dvou až čtyřech mláďatech. Březost trvá 42 až 44 dní. Pokud se
oplodněné zárodky uchytí v jednom rohu
dělohy, je samice schopná ještě dalšího oplození, tzv. superfetace. Mláďata se rodí osrstěná a od narození vidí. Po dvou týdnech zajíčci přechází na pevnou potravu a po měsíci se
osamostatňují a matka se znovu páří. Samci
o mláďata nepečují vůbec. Pohlavně dospělá
jsou v roce života.
Legislativně je hájen pouze mysliveckou
vyhláškou č. 425, kterou vydalo ministerstvo
zemědělství. Zajíci preferují suché podnebí.
Současným problémem je pro ně moderní
způsob zemědělského hospodaření spojený

s užíváním pesticidů,
Zajíc polní mládě
rozoráváním mezí
a pěstování nových
plodin, zvláště řepky
a kukuřice, které nejsou pro zajíce poživatelné. Po žních, když jsou naráz sklizeny velké
plochy obilí, zajíci často trpí hladem. Především ve vlhkých letech se mezi nimi šíří také
některá onemocnění (kokcidióza, tularémie,
brucelóza). Parazité napadají zajíce poměrně
málo. Mnoho zajíců zahyne na silnicích pod
koly aut.
Znovu bychom chtěli všechny poprosit,
aby své psy, zvláště kolem střelnice, nepouštěli na volno. Pokud uvidíte osamocené mládě, nikdy se ho nedotýkejte holýma
rukama, odsoudíte jej tak k smrti. Matka je
vždy poblíž a o mláděti ví. Nezapomeňte
také v letních měsících na ptáčky a do
sudu s vodou jim dejte kus dřeva nebo vyrobte pítko. Postřiky aplikujte až ve večerních hodinách, kdy už nelétají včely.
P. S.: O prázdninách se můžete těšit na velkou mysliveckou hru pro děti i dospělé. Podrobnosti se včas dozvíte na stránkách obce.
Za MS Holubice – Velešovice
Pavel a Pavla Křížovi

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Srdečně blahopřejeme všem občanům, kteří oslavili své životní jubileum:
Červen pan Zdeněk Křivánek
Duben
pan Vítězslav Ondráček
pan Vladimír Kormoš
pan Arnošt Šmerda
pan Jan Klusal
paní Jarmila Tupá
paní Věra Bretterová
pan Bohuslav Adámek
paní Květoslava Mazalová
pan Jaroslav Florián
Rozloučili jsme se:
Květen pan Vladimír Doubrava
pan Jiří Stratil
paní Jana Brůžová
pan Květoslav Plch
paní Jana Ditteová
pan Jaroslav Florián
paní Helena Drmelová
pan Miroslav Nohel
paní Jarmila Švábenská
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Vážení spoluobčané, abychom předešli případným konfliktům a nedostali se do
rozporu se zákonem (č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů), vyzýváme ty občany,
kteří se zveřejněním svých údajů v této rubrice nesouhlasí, aby svoji námitku sdělili
písemně nebo telefonicky na obecní úřad.
Žádáme rodiče nově narozených dětí, aby je po obdržení rodného listu co nejdříve
přihlásili na obecním úřadě, děkujeme.
Ilona Marinčová, místostarostka

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY A ZE ŠKOLY
Ze školky - Třída Berušek
Byla to jízda! Tak bych zhodnotila poslední tři měsíce ve třídě předškoláků. Děti
si z mateřské školy odnáší spoustu zážitků,
vědomostí a chuť zkoumat nové věci.
V dubnu zavítali naši předškoláci do základní školy, a to hned několikrát. Poprvé,
když se seznámili s prostředím školy, posadili se do lavic a vyzkoušeli si jednu vyučovací hodinu. Podruhé u zápisu do první
třídy. Děti byly perfektně připravené,
proto je nic nepřekvapilo a na nástup do
1. třídy se moc těší.
Po Velikonocích jsme se celá škola
i školka sešli na hudebním vystoupení

skupiny Marbo a rozezpívali jsme celý
sál. Na konci dubna přijel do Berušek na
návštěvu Benny a Aurelius. Kdo že to je?
Dva úžasní pejsci cvičení pro canisterapii. Děti si vyzkoušely jejich výcvik
a hravou formou procvičily barvy a prostorovou orientaci.
Děti pilně nacvičovaly na besídku ke
Dni matek a jsme moc rádi, že se nám konečně podařilo akci zorganizovat bez jakýchkoliv omezení. Stejnou radost jako
maminkám jsme se vydali rozdávat do
domova pro seniory ANVETE.
Nezmokli jsme! Tuhle větu jsme říkali
rodičům po návratu ze ZOO Vyškov.
I když se zdálo, že nám počasí nebude

Canisterapie
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přát, zvládli jsme prohlídku celé ZOO
suchou nohou. Modrá je dobrá. To v Beruškách víme, protože jsme si udělali
modrý den a všechny děti, paní učitelky,
asistentka Verča i teta Dana přišly do
školky jako šmoulové.
Víte, jak funguje koloběh vody v přírodě? Naše děti ano. Nejen že se to učí hravou
formou díky obrázkovému materiálu ve
školce, ale měly možnost si to zopakovat na
návštěvě v místní knihovně. Paní knihovnice připravila pohádku, pracovní listy
a dětské knihy k nahlédnutí.
Rybičková, řepová, vajíčková, brynzová – tyto pomazánky a mnoho dalších
jsme ochutnávali na „pomazánkovém odpoledni“ v Beruškách. Jsme moc rády, že
se rodiče zapojují do akcí pořádaných
mimo školku a troufám si říct, že tato se
náramně povedla. Všechny děti byly odměněny vařečkou a diplomem za účast.
Po dvouleté pauze jsme se opět vydali
na dětský den do kasáren Vyškov. Kluci,
kterých je v naší třídě většina, obdivně
sledovali vojáky v maskáčích, vojenskou
techniku a největším zážitkem pro všechny děti byl seskok parašutistů.
Poslední květnový den k nám do Holubic přijela záchranná stanice Ptačí centrum se spoustou zvířátek. Děti se dozvěděly, jak se zvířátka do záchranné stanice
dostanou a některé druhy si mohly pohladit. 1. červen patří vždy dětem. Pro ty naše
jsme letos připravili zábavnou šipkovanou, která nás dovedla až k odměně –
ZMRZLINA. Výlet do Lamacentra Hády
a program „Včeličky“ se dětem moc líbil,
na toto místo se budeme rádi vracet. Do
ANVETE většinou jdeme s programem
pro seniory, tentokrát si ale senioři připravili zábavu pro nás. Dopoledne plné soutěží a odměn v krásném prostředí zahrady.
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Nezapomenutelný zážitek mají děti díky
„spinkání ve školce“.
14. června přišel ten den, kdy se předškoláci pasovali na školáky. Akce letos proběhla za doprovodného programu s názvem Templářův poklad, kdy děti plnily
úkoly spojené s rytířskými ctnostmi a zdatnostmi. Na závěr byly pasovány na rytíře,
školáky a odnesly si drobné dárečky na památku.
Závěrem roku nás ještě čeká výlet do
divadla Radost a do Slavkova u Brna na
zmrzlinu.
Celý kolektiv MŠ Berušky přeje rodičům a dětem krásné prázdniny plné sluníčka a pohody.
Petra Šťastná, učitelka MŠ.

Třída Pejsků a Koťátek
Konec školního roku se nám pomalu,
ale jistě blíží a s ním se krátí i počet dnů,
které ještě v mateřské škole společně
prožijeme. Pravidelná týdenní témata
doplňujeme o další aktivity a zážitky,
jako jsou divadelní představení nebo výlety na různá místa. V dubnu se třída
Koťátek a Pejsků vypravila do dětského
zábavního centra Bruno v Brně, kde nám
po celou dobu dělal společnost čáp Bruno. V květnu nás navštívilo divadlo
Šternberk se sérií tří pohádek: Perníková chaloupka, Červené klubíčko a O slepičce a kohoutkovi.
Spolu se základní školou jsme přivítali záchrannou stanici z brněnských Černovic, která zachraňuje zraněné ptáky
a zvířata. Viděli jsme veverku, mládě
kuny, puštíka obecného, zajíčky, suchozemskou želvu, kohouta a další. Děti
také pilně trénovaly na besídku pro maminky, kterou byly obě třídy předvést
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i seniorům v Anvete Senior. Ve třídě
Koťátek jsme již besídku měli a věřím, že
rodiče byli na své děti náležitě pyšní,
protože všechny byly velice šikovné. Děti
a rodiče ve třídě Pejsků se své besídky
dočkají na konci června.
V rámci týdenního tématu „U potoků,
řek a rybníků“ se třída Koťátek vydala na

pěší výlet k velešovickým rybníkům. Navštívili jsme také místní dětské hřiště
a osvěžili se nanukem. I přesto, že cesta
nebyla nejkratší, všechny děti to zvládly
na jedničku. V květnu celou MŠ čekaly
dva výlety, do ZOO Vyškov a Lamacentra v Brně, které bylo pro děti velkým zážitkem. Vždyť jak často se nám poštěstí

Výlet Pejsků do ZOO Vyškov

Výlet Koťátek do Velešovic
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chodit mezi lamami, a navíc si je hladit
a krmit je z ruky.
Měsíc červen tradičně patří svátku
dětí. Naše děti si ho užily hned třikrát.
Ve Vyškově v kasárnách, v Anvete Senioru, kde na děti čekalo několik stanovišť
s úkoly, diplom, malovaný kamínek se
značkou dítěte a ledňáček. Navíc byla
pro děti připravena dobrodružná cesta po
Holubicích plná různých úkolů. V závěru na děti čekala sladká tečka v podobě
točené zmrzliny v obchůdku paní Krejčí.
Během tohoto měsíce nás ještě čeká výlet

Ze školy
Letošní rok byl pro naši školu naplněný celou řadou událostí, změn a novinek.
Po dvou školních letech děti usedly do
lavic takřka na celý školní rok. Dlouho
jsme se srovnávali s dopady koronavirové
doby, dlouhá absence žáků se podepsala
hned v několika oblastech; děti si musely
znovu zvykat na školní a třídní kolektiv,
na sociální vztahy a opět začít spolupracovat v týmu. Zvykaly si na pravidelnou
školní docházku, na práci ve školní lavici,
na písemné práce, zkrátka na běžný školní rok. Ale děti to zvládly.
Proměnil se kolektiv zaměstnanců školy, mnozí z nás se museli sžít s novým prostředím a novými žáky. Doufám, že se kolektiv zaměstnanců usadí a budeme jako
jeden tým pracovat i v dalším školním roce.
Během tohoto školního roku jsme absolvovali spoustu aktivit podporujících
všestranné vzdělávání – navštívilo nás dopravní hřiště, mobilní planetárium, 3D
kino, záchranná stanice a exotická zvířata,
jezdili jsme na plavání a na bruslení, podívali jsme se do Vidy v Brně. Žáci 4. a 5. ročníku se pravidelně každý měsíc setkávali
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na ekofarmu Jalový dvůr, do divadla Radost, výlet do Slavkova na zmrzlinu a do
zámeckého parku a nezapomeneme se
rozloučit s dětmi, které po prázdninách
odejdou do třídy předškoláků. Na závěr
bych se za nás všechny ráda rozloučila
s odcházejícími paní učitelkami Andreou
Petrů a Lenkou Dufkovou, které čeká
nová radostná etapa života v podobě narození miminek. Všem přejeme krásné,
slunečné prázdniny plné odpočinku
a nových zážitků.
Hana Nerádová, učitelka MŠ
Příprava salátů, pracovní činnosti

s rodilým mluvčím a učili se angličtině.
Začátkem června byli naši prvňáčci slavnostně pasováni na čtenáře. Žáky V. ročníku čeká prezentace závěrečných prací
a loučení s naší školou. Spolupracovali
jsme se slavkovským MAPem a hodějskou
základní školou. Děti měly příležitost navštěvovat výtvarný a keramický kroužek
a kroužek flétny. Po celý rok probíhalo ve
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škole „covidové“ a individuální doučování.
Na tak malou školu jsme toho prožili
opravdu hodně.
Podařilo se nám zajistit pro žáky nové
notebooky pro výuku informatiky. Ve škole
jsme vyměnili starou podlahu ve IV. třídě
a vyklidili školní půdu. Všechno směřuje
k přípravám na přístavbu v prostorách
školní půdy. Tyto stavební úpravy jsou nezbytné. Už nyní se blížíme k naplnění kapacity základní školy. Nemáme prostory na
doučování žáků, na další volnočasové aktivity ani na další oddělení družiny. Nemáme ani volné stoly pro další pedagogy, které
bychom určitě využili.
Prvořadé je pro nás zajistit žákům
vzdělávání. V letošním roce přibylo ve
škole velké množství podpůrných opatření, tzn. dětí, které využívají doučování
a předměty speciálně pedagogické péče.
Těmto dětem se věnujeme převážně v odpoledních hodinách. Tohoto doučování

přibylo už tolik, že doučujeme ve třídách,
ve sborovně, dokonce i v jídelně. V nadcházejícím školním roce se musí do odpoledních časů vejít odpolední vyučování,
náboženství, dvě oddělení školní družiny,
školní kroužky, a hlavně veškeré doučování. Všeho přibývá, ale volné prostory nikoliv. Dostali jsme se do situace, kdy musíme volit, co ve škole v nadcházejícím
školním roce zůstane. Končí výtvarný
kroužek a po náročných domluvách zůstává hudební škola Meluzín s jediným možným termínem, a sice pátkem. Doučovat
děti v pátek nelze. Jedná se o příští školní
rok. Jak se bude situace vyvíjet, uvidíme
během dalšího školního roku. Za co jsem
ráda, je zavedení pobočky ZUŠ Františka
France ze Slavkova. ZUŠ rušila svoji pobočku ve Vážanech a nabídli spolupráci
naší škole. Je to výborná a jedinečná příležitost, jak dětem v Holubicích nabídnout
další kvalitní vzdělávání, a nepřijmout

Pomazánkový den, školní družina
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tuto nabídku spolupráce by nebylo moudré. Všechno se to sešlo tento rok. Nyní je
to velmi komplikované, ale věřím, že se
všechno usadí a rozvířené emoce uklidní.
Proběhly tři zápisy, zápis do mateřské
školy a základní školy a zápis pro ukrajinské děti. Do první třídy nastoupí celkem
23 dětí. Využijeme možnosti dělit třídu na
dvě poloviny a několik hodin v týdnu se
dětem budou věnovat dvě paní učitelky.
Zápis do mateřské školy vzbudil hodně
velké emoce. Po projednání se zřizovate-

lem jsme navýšili kapacitu na maximální
možnou hranici, a sice 28 dětí na jedno
oddělení. Přijali jsme tedy 29 nových dětí.
Děkuji touto cestou všem rodičům, kteří
byli trpěliví a situaci řešili s rozvahou.
Ráda bych popřála všem našim dětem
krásné letní prázdniny, hodně odpočinku,
netradičních zážitků a setkání. Všem zaměstnancům děkuji za jejich náročnou
práci. I jim přeji krásnou a zaslouženou
dovolenou.
Mgr. Jana Ševčíková, ředitelka školy

ZE SPORTU
Tělovýchovná jednota Holubice – oddíl volejbalu
V březnu ukončily soutěžní sezónu dva
naše volejbalové týmy. Áčko skončilo ve 2.
lize na krásném druhém místě za Blue Volley Ostrava. Náš nejmladší tým se umístil
třetí v krajském přeboru juniorů. Naopak
stále probíhá a chýlí se ke konci soutěž
Okresního přeboru Vyškov, kde náš B‑tým
mužů aktuálně zaujímá pátou pozici, ale
má několik odložených zápasů, takže urči-

tě zabojuje o umístění v první trojce.
Jarní měsíce nebyly věnovány pouze
sportu, ale také opravám a inovacím v areálu TJ Holubice. Na terase u kabin byla položena nová dlažba. Severní stranu areálu lemuje zcela nový plot. Spodní antukové
hřiště je nyní možné rozdělit sítěmi na tři
oddělené kurty.
za TJ Holubice, oddíl volejbalu Petr Marcoň

B tým na zápasu k 60. výročí založení volejbalu v Hruškách
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Holubáckééé nohec
2. liga muži „B”, konečná tabulka
  1. Tělocvičná jednota SOKOL Holice                                                   
  2. T. J. Sokol Zbečník, z.s.                                                                   
  3. NK R.U.M. Holubice                                                                           
  4  TJ Přerov
  5. SK Autodoprava Petr Šotka Jizerní Vtelno                                         
  6. NK Znojmo  
2. liga play – off
12. 6. 2022      NK R.U.M. Holubice – Solidarita Praha    5:4   
18. 6. 2022      Solidarita Praha – NK R.U.M. Holubice, odvetné utkání
19. 6. 2022      Solidarita Praha – NK R.U.M. Holubice, odvetné utkání
Po základní části jsme skončili na krásném třetím místě. První čtyři mužstva v tabulce
hrají play – off o postup do 1. ligy, kde je naším soupeřem Solidarita Praha. V prvním
utkání jsme zvítězili těsně 5:4. abychom postoupili, musíme v příštích zápasech dvakrát
vyhrát, protože se hraje na dvě vítězná utkání.
Okresní přebor
V okresu se to vše zatím rozbíhá, aktuálně figurujeme na druhém (A tým) a třetím místě (B tým).
CHCI MOC PODĚKOVAT VÁM VŠEM, KTEŘÍ JSTE SI NAŠLI CESTU NA HŘIŠTĚ A CHODÍTE NÁM FANDIT A POVZBUZOVAT NÁS. DĚKUJU ZA KRÁSNOU
ATMOSFÉRU, KTEROU VYTVÁŘÍTE PŘI NAŠICH DOMÁCÍCH UTKÁNÍCH.
Za TJ Holubice, oddíl nohejbalu, Roman Dlabka

Nohejbalový zápas o 1. místo s Holicemi
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Tělovýchovná jednota Holubice – oddíl fotbalu
Naše děti odehrály na jaře několik přátelských zápasů, a to s oddíly Komořan, Habrovan, Heršpic, Dědic a Křenovic, kde
jsme si měli možnost vyzkoušet i vzorový trénink „létajících trenérů“ z Komise
mládeže a trenérsko – etodické komise
OFS Vyškov. Poslední dva víkendy
v červnu nás čekají turnaje v Šaraticích
a Křenovicích i s doprovodnými prograFotbalová přípravka v holubických dresech
my pro děti. Pokud vše vyjde, tak sezonu
zakončíme na tréninku na trávě u čistič- protože poslední víkend v srpnu startují
ky a pak hurá na prázdniny! Po krátkém soutěžní utkání mládeže.
za TJ Holubice, oddíl fotbalu Petr Marcoň
odpočinku však musíme začít trénovat,

Tělovýchovná jednota Holubice – oddíl florbalu
Hodnocení florbalové sezóny 2021/2022
Po covidové pauze se nám sezona 2021/22
rozjela v plném proudu a mohli jsme se tak
účastnit zápasů a přátelských utkání, ze kterých jsme si postupně začali odvážet nejen
radost ze hry, ale i první medaile.
V září přišlo mnoho nových hráčů, kteří se učili základní florbalové dovednosti,
seznámili se s pravidly florbalu a díky zápasům postupně získali sebevědomí, nové
zážitky a nová přátelství.
Shrnutí naší trenérky Páji:
Letošní sezóna byla něco naprosto nového díky spolupráci s FBC Slavkov, která
nám zajistila účast v lize přípravek. Pro
děti to tak znamenalo spoustu turnajů
v průběhu sezóny, kde mohly změřit síly se
svými vrstevníky. Zažili jsme radostné
i náročné chvíle, protože začátky v lize nejsou nikdy snadné. Díky turnajům vidíme
na dětech přípravky za letošek obrovský
posun, jak z dovednostní stránky, tak
z mentální stránky, kde si pomalu osvojujeme základy sportovního chování a „menH O LU B I CKÝ Z P R AV O DAJ 2 /2 0 2 2 

tálního nastavení“. Radost nám ale dělají
i starší děti z ostatních kategorií, které se
účastnily přátelských utkání a trénují
s námi už nějaký ten pátek, čímž jsou velkou inspirací i pro menší hráče. Největší
radost máme z počtu hráčů, který se stále

Florbal zlatí ml. žáci
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zvyšuje. Proto věříme a doufáme, že florbal do organizace turnajů, především s dopras námi děti baví a že na to navážeme vou na turnaje, pořizovaní fotek, a hlavně
i v příštím školním roce.
za jejich velkou podporu!
Nakonec bychom ještě poděkovali všem
Za TJ Holubice, oddíl florbalu,
rodičům, kteří se během sezóny zapojovali
Alexandra Vojáčková

Holubická florbalová parta

OSTATNÍ AKCE, INFORMACE A POZVÁNKY
Aktivity holubických zahrádkářů
V pátek 13. května vyhrála naše členka,
paní Jana Zetíková, 1. místo na okresní
floristické soutěži ve Slavkově, kterou pořádal Český zahrádkářský svaz. Odborná
porota vyhodnotila její kulatou kytici
a vypichovanou misku jako nejlepší, miska byla poté vystavena na prohlídkové
trase slavkovského zámku. Postoupila tak
do krajské soutěže, která se konala
2. června v Prostějově, kde byla v obrovské konkurenci opět nejlepší s malou kulatou kyticí pro nevěstu a nádhernou vypichovanou miskou na svatební stůl.
Jménem místní organizace ČZS Janě
moc gratuluji k oběma vítězstvím a k postupu do celostátní soutěže, která se bude
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Jana Zetíková ve Slavkově…
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konat počátkem října na Floře Olomouc
a velmi jí děkuji za úspěšnou reprezentaci holubických zahrádkářů.
V květnu jsme pořádali dva zájezdy, v sobotu 7. května jsme se vydali na výstavu květin Floria do Kroměříže a v sobotu 21. května jsme navštívili po více než dvou letech
slovenské lázně Veľký Meder, kde jsme si
užili termální vodu a hodně sluníčka.
Zveme příznivce cestování na zájezd, který
se bude konat v sobotu 17. září. Prohlédneme si nádherný zámek Nové Hrady s jeho
přilehlými parky, po obědě navštívíme renesanční zámek v Litomyšli spolu s vyhlášenou klášterní zahradou. Rádi bychom
uspořádali pro naše členy, ale také pro
ostatní zájemce, Kurz vazby květin s Janou
Zetíkovou, termín konání ještě upřesníme.

Janiny květinové vazby

Pozvánky na obě akce budou včas vyvěšeny a vyhlášeny rozhlasem.
Ilona Marinčová,
předsedkyně ZO ČZS Holubice

Před Velikonocemi brigádníci upravili
plochu pro fotbalové hřiště
Na Zelený čtvrtek se konala v prostoru u čistírny odpadních vod v Curdíku
brigáda za účelem osetí pole trávním semenem. Během celého dne, jak měl kdo
čas a chuť přijít, se scházeli rodiče i děti,
aby připravili plochu pro setí a vysbírali
kamení. Obrovskou práci odvedl Pepa
Dubec se svými dětmi a technikou, od
rovnání pozemku, hrabání, setí až po válení zasetého pozemku. Ti, co vydrželi až
do večera, si na poli po dobře odvedené
práci opekli špekáčky a někteří si dali
zelené pivo. Všem patří velký dík. Teď
doufáme, aby pršelo, tráva narostla a my
jsme mohli začít hrát a trénovat fotbal na
travnatém hřišti.
Upravili a oseli jsme plochu velkou téměř 5 000 m2, na kterou jsme použili přes
100 kg travního osiva.
Petr Marcoň, trenér fotbalu
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Brigáda na budoucím fotbalovém hřišti

Den Země
Den Země slaví každoročně 22. dubna,
už téměř padesát let, více než miliarda lidí
ve více než 193 státech světa, bez ohledu
na víru či národnost. Pro všechny je totiž
Země živitelkou, o kterou bychom měli
pečovat jako o to nejdražší, co máme.
I přesto, že se letos nekonala akce sběru
odpadků v naši obci, bydlí v Holubicích
občané, kteří dokázali nejen teoreticky,
ale i prakticky, že jim záleží na tom, jak
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naše vesnice vypadá. Naše skupinka vysbírala alespoň malou část Holubic – od
nádraží k vrakovišti, dále podél železniční
trati obousměrně k zastávkám Holubice
nadjezd, až k pile Sladkých. Chci všem
zúčastněným moc poděkovat a zároveň si
dovolím do budoucna popřát co nejvíce
aktivních a participujících občanů, lepší
environmentální osvětu a mnoho různých
ekologických akcí.
Na závěr chci poprosit všechny nezodpovědné lidi – ODPADKY PATŘÍ DO
KOŠE, nebo ještě lépe DO TŘÍDĚNÉHO ODPADU. Učme se to prosím kaž
dým dnem! Nebuďme hloupí a líní.
Všichni se přece shodneme, že chceme
mít kolem sebe hezčí, zdravější, a hlavně čistší prostředí . Ľubica Pekarovič

☺

☺

Sesbírané odpadky v pytlích

Literáti na trati v Anvete senior
Literáti na trati jsou skupinou (rok od
roku se měnící co do počtu) autorů společně
vydávající knihy poezie i prózy autorů známých i začínajících pod tímto názvem, které
spojuje jednak práce na železnici, případně
mají jen rádi vláčky a prostředí nádražních
prostor a rádi se projedou po tratích. Letos
jsme se představili prezentací a besedou
16. května v Anvete senior v Holubicích.
Přestože v posledních letech byly kulturní
akce omezeny a besedy se nekonaly, naše
tvůrčí činnost započatá v roce 2014 i nadále
rok co rok pokračovala a letos vyšly již další
dvě knihy Literáti na trati IX, poezie a próza zvlášť. K našemu ojedinělému projektu,
který vznikl originálním nápadem básníka
pana Františka Tylšara z Veselí nad Lužnicí, se přidávají další známí i méně známí
autoři. Objevili se i zahraniční, z Polska,
Slovenska, Německa, Rumunska, a dokonce v jednom ročníku až z daleké Austrálie.
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Publikovali spolu s námi například i básník
Jiří Žáček, zpívající právník Ivo Jahelka,
bývalá ministryně spravedlnosti a mnoho
jiných. Všechny naše již vydané knihy byly
každý rok pokřtěny v Praze na Hlavním nádraží v prezidentském salonu na 1. nástupišti. Naši první knihu v roce 2014 pokřtil
například nedávno zesnulý doktor Radim
Uzel a u křtu se střídají významné osobnosti Obce spisovatelů ČR. František Tylšar,
stále v činné službě u ČD jako vlakvedoucí, mimo jiné rozšířil svou činnost o další
oblasti, stal se Ministrem hudby a poezie
Pohádkové akademie a s akordeonem působí v hudebních tělesech Řehečské kvarteto a také v naší mezinárodní organizaci
FISAIC založil skupinu Jedeto, více na
http://fisaic.cz/.
Akci v našem bytovém kompletu Anvete senior jsem jako jeden z literátů spoluorganizoval a do Holubic přijali mé pozvání
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literáti František Tylšar, JUDr. Jan Kux
a Zdeněk Herzig z Brna a Stanislav Tresa z Uherského Brodu, který již u nás měl
cestovatelskou přednášku. Využil jsem
jejich přítomnosti též k aktu křtu mých
dvou nových knih, které vyšly v nakladatelství Nová Forma, Emigrant 2021
a Cíle a návraty 2022. Předchozí mé dvě

knihy jsem pokřtil ještě za pobytu v Koryčanech. Své knihy se chystám věnovat
knihovně v Holubicích.
Knihy Literáti na trati lze objednat na
adrese frantisek.tylsar@seznam.cz a mé
knihy v e‑shopu Nové Formy na adrese
www.stahuj‑knihy.cz.
Zdeněk Horenský

LNT Holubice

PŘEHLED CHYSTANÝCH AKCÍ
4. 7. – 31. 8. 	Po stopách Hajného Holuba, myslivecká hra pro malé i velké
(Myslivecké sdružení Holubice – Velešovice)
16. 7. 	 Holubická sedmička (TJ Holubice)
červenec Noční turnaj v minifotbálku (TJ Holubice)
červenec – srpen Zápasy ve volejbalu a v nohejbalu na hřišti (TJ Holubice)
8. - 12. srpna Přívesnický tábor (kulturně – školská komise)
20. – 21. srpna   	Mistrovství České republiky dvojic a trojic starších žáků v nohejbalu (TJ Holubice)
27. srpna Traktoriáda na střelnici (kulturně – školská komise)  
27. srpna Tradiční volejbalový turnaj na hřišti (TJ Holubice)
1. září – 31. prosince Hrajeme si celý rok (kulturně – školská komise)
září Tradiční nohejbalový turnaj (TJ Holubice)
1. září Slavnostní zahájení nového školního roku (MŠ a ZŠ Holubice)
3. září Farní den (Korouhev sv. Václava a holubičtí farníci)
17. září Zájezd na zámek Nové Hrady a do Litomyšle (zahrádkáři)
23. – 25. září Svatováclavské hody (stárci, OÚ, kulturně – školská komise)
23. – 24. září Komunální a senátní volby
1. října Zájezd do Veľkého Mederu (zahrádkáři)
říjen Večerní hra s hvězdičkami (kulturně – školská komise)
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CEMENTÁRNA MOKRÁ
Cementárna Mokrá chystá modernizaci provozu. Už teď je výkladní skříní
cirkulární ekonomiky
Jde o jedno z mála míst, kde lze ekologicky likvidovat vysloužilé pneumatiky.
Vyrábí se tu nejvíce cementu v Česku.
A v současnosti se zde připravuje ekologizace, která umožní snížit měrné emise
CO2 na tunu cementu až o 25 %. Vítejte
v závodu Mokrá u Brna!
Laické povědomí o cementu většinou
končí ve stavebninách u objemného pytle, který se dává do betonu. Jak a z čeho se
tento materiál vyrábí a co dobrého samotná výroba může přinášet, to většinou tuší
mimo cementářskou obec málokdo. Je to
přitom fascinující příběh s řadou netušených technických detailů a úctyhodnou
dvousetletou historií. Dobrou příležitost,
jak jej poznat, nyní přináší společnost
Českomoravský cement, která připravuje
v závodu Mokrá modernizaci provozu.
Výrobní proces je složitý, ale dá se
popsat jednoduše. V lomu se vytěží
a nadrtí vápenec, po dopravníkových pásech směřuje do mlýnice a následně do
tzv. homogenizačních sil, která zajistí
stejnorodost materiálu. Další zastávkou
jsou pece. V Mokré mají dvě a zachovaly
si poněkud národopisné názvy Republika a Morava. Při vypalování vápence
a jílu vniká tzv. slínek, který v cementu
plní klíčovou úlohu pojiva. Po zchlazení se uskladní v silech a čeká na finální
smíchání a mletí s ostatními příměsemi.
Nejcitlivější a technicky nejpozoruhodnější součástí výrobního procesu je
zjednodušeně řečeno vydatné „zatopení
pod kotlem“ až na teploty nad 1800 °C.
V minulosti se k těmto účelům používa30

la různá paliva – mazut, pak zemní plyn
a později uhlí, k němuž se v posledních
letech přidávají nejrůznější sekundární
a alternativní paliva. „Vtip je v tom, že ať
už topíte čímkoliv, na výstupu z pece musí
surovina projít teplotou 1450 °C, aby se
z ní stal slínek,“ vysvětluje Jiří Strapina,
vedoucí závodu Mokrá. „V zájmu ekologie
a úspory primárního uhlí používáme řadu
alternativních paliv, například vysloužilé
plasty, papír či textil. Důležité je zachovat
nízkou variabilitu materiálů, a tím i optimální výhřevnost a další parametry.“
Co laická veřejnost může vnímat jako
poněkud kuriózní, je využívání starých
pneumatik jako sekundárního paliva.
Představa černého dýmu z požárů skládek je však na hony vzdálena tomu, co
se odehrává za zdmi cementárny. „Spalovací teplota je tak vysoká, že z paliva nezůstane vůbec nic, a provoz je tak
zcela bezodpadový. Ostatně potvrzuje
to i kontinuální měření emisí na výduchu a imisí v okolí cementárny. Plníme
všechny zákonné limity a ovzduší zatěžujeme minimálně,“ říká Jiří Strapina
a jedním dechem zdůrazňuje nepříliš
známý přínos cementářského oboru
v oblasti recyklace. „Provoz, jehož hlavním účelem je výroba cementu, dokáže
velmi efektivně využít odpady, které se
u nás stále dost často nesmyslně skládkují či bezúčelně spalují. Jen pro představu:
naše cementárna za rok spolyká 17 000
tun vysloužilých pneumatik.“
V době, kdy se v rámci klimatické politiky hovoří mimo jiné o tzv. cirkulární
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ekonomice, jde o vzorový příklad využití
druhotných surovin. Nicméně v Mokré
rozhodně nejde o nic nového – například
zmíněné pneumatiky zde spalují již od
roku 1984.
Novinku, která už bude cíleně směřovat ke splnění požadavků Green Dealu,
přinese až nadcházející modernizace. Jejím cílem je snížení emisí až o 25 % a vytvoření předpokladu pro budoucí přechod cementárny k uhlíkové neutralitě.
„Naše stávající dvě pecní linky mají kapacitu po 1900 tunách denně, dohromady tedy 3800 tun. V rámci modernizace
je nahradíme jednou linkou s kapacitou
3200 tun, která nám bude stačit, protože
chceme snižovat podíl slínku v budoucích cementech. Díky tomu budeme spotřebovávat méně tepla i elektřiny a snížíme nejen plynné emise, ale i množství
zařízení, a tím i hlukovou zátěž okolí,“
říká Jiří Strapina. V loňském roce cementárna vypustila 794 kg emisí na výrobu
tuny slínku. Po modernizaci by to mělo
být o 106 kg méně. Na tunu cementu to
vychází o 150 kg méně oproti skutečnosti
roku 2021.
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V roce 2018 oslavil závod Mokrá padesátiny a byla to skvělá příležitost k bilancování. Firma například vyčíslila, že od zapálení první pece vyrobila 53 milionů tun
cementu. Z něj se mohlo odhadem vyrobit
téměř 20 milionů kubíků betonu, což odpovídá výstavbě dvou set O2 Aren či pěti tisíc
kilometrů dálnic. Protože poptávka po
tomto základním materiálu spíše stoupá
a s ní poslední dobou i nároky na udržení
soběstačnosti a nezávislosti všude tam, kde
je to možné, lze předpokládat, že další desítky milionů tun má cementárna ještě
před sebou. Z toho důvodu je důležité, aby
prošla další modernizací, a mohla tak zásobovat český trh i v souladu s přísnou dekarbonizační evropskou politikou.
Cementárnu Mokrá jste měli možnost
poznat při příležitosti 50 let cementárny
na dni otevřených dveří v roce 2018 osobně. Tuto příležitost by společnost ráda
nabídla i v roce 2023, kdy oslaví již 55 let
fungování. Pokud budete mít zájem poznat provoz na vlastní oči a třeba i podrobněji, neváhejte se této akce zúčastnit.
Marek Tláskal, tiskový mluvčí skupiny
HeidelbergCement ČR
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Regionální značka BRNĚNSKO originální produkt® má další držitele, certifikát
obdržel i první poskytovatel zážitků
Místní akční skupina (MAS) Slavkovské
bojiště na jaře letošního roku založila ve
spolupráci s ostatními MAS kolem Brna
a Asociací regionálních značek -  regionální značku BRNĚNSKO originální produkt®.
V sobotu 30. 4. 2022 při příležitosti
food festivalu To nejlepší z Moravy ve
Slavkově u Brna byly předány certifikáty
dalším 6 produktům a 1 zážitku. Rodina
držitelů regionální značky BRNĚNSKO
originální produkt se rozšířila na 25 produktů a jeden zážitek.
Mezi novými oceněnými produkty
jsou Bylinkové sirupy Andrey Košťálové
z Katova, Makové a bylinkové těstoviny
od Veroniky Hradecké ze Syrovic, Domečky HanaBo design od Hany Bořecké
z Moravských Knínic, Hroznový mošt
a Vinné želé z Vinařství od Křížů z Viničných Šumic, Pohořelické pralinky od Liliany Geisselreiterové z Pohořelic a první
zážitek Papouščí ZOO v Bošovicích.
Se všemi originálními produkty se můžete seznámit na https://www.regionalni
‑znacky.cz/brnensko/. Produkty můžete
zakoupit prostřednictvím internetového
obchodu Slavkovské tržiště (https://slavkovsketrziste.cz/) nebo osobně v Turis-

tickém informačním centru ve Slavkově
u Brna nebo ve stánku na náměstí v Pozořicích.
Regionální značka BRNĚNSKO zahrnuje území kolem Brna od Kuřimi,
přes Rosice, Židlochovice až po Slavkov.
Je součástí Asociace regionálních značek, která koordinuje 30 značek po celé
republice. Regionální značku získají výrobky, které jsou výjimečné svou vazbou
na region, na jeho charakter, tradice, kulturu či historii, a které svojí jedinečností
mají velký potenciál v cestovním ruchu.
Zákazník, který si koupí produkt označený regionální značkou, má jistotu, že
tento produkt splňuje standardy regionálního značení.
Více na www.slavkovskebojiste.cz
Mgr. Hana Tomanová
Manažerka MAS
Slavkovské bojiště

Slavnostní předávání cerfikátu

Redakční uzávěrka pro příspěvky příštího čísla Holubického zpravodaje bude ve čtvrtek 22. září 2022.
Články, oznámení nebo podněty zasílejte prosím na mailovou adresu redakce.holubice@seznam.cz.
Za původnost a věcnou správnost uvedených příspěvků odpovídají autoři. Redakce pouze zodpovídá
za jazykovou úpravu. Redakční rada: Ilona Marinčová, Vladimíra Franková, Magdalena Hochmanová,
Hana Moualla, Petra Šujanová, Hana Procházková a Dalibor Koukal.
Veškeré informace a aktuality z obecního úřadu, Holubický zpravodaj v elektronické podobě
i všechny fotografie z akcí, pořádaných v obci, můžete najít na webových stránkách Holubic:
www.holubiceou.cz.
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