ČÍSLO 2, ROČNÍK 19

2013

Zpráva z jednání obecního zastupitelstva

ZO projednalo a schválilo:

- zapojení obce do činnosti MAS Blanský les
– Netolicko na období 2014 - 2020
- navýšit příspěvek na činnost SK Holubov
o 30 000 Kč
- příspěvek na činnost SDH Třísov 5000 Kč
- příspěvek na činnost SDH Holubov 13000 Kč
- příspěvek na činnost oddílu Skautů 10000 Kč
- opravu bytu v č. p. 242 včetně topení,
elektroinstalace a obkladů
- zateplení fasády na budově školní jídelny
a bytů v čp. 242
- úpravu kotelny a rozvodů v mateřské škole
- opravu střechy a fasády hasičské zbrojnice
Třísov
- zajistit protlak pod komunikací z Artypského rybníka
- zakoupení příkopové sekačky
- závěrečný účet roku 2012
- zajištění odstranění povodňových škod
- přijetí finančního daru na pokrytí povodňových škod na obecním majetku od obce
Kojčice na Pelhřimovsku - 20000 Kč, obce
Vysoké Popovice - 20000 Kč a obce Mirkovice 25000 Kč.
- Jaroslav Franěk, starosta obce -

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
- CO NÁS BAVÍ
Školní rok 2012
- 2013 pomalu
končí. Žáci, kteří
nastoupili do naší
školy v září 2008,
letos z naší ZŠ
odcházejí. Z 5. ročníku odcházejí 3 žáci do ZŠ
Křemže, 1 žákyně do Gymnázia
v Č. Krumlově a 7 žáků jde do ZŠ
Za Nádražím v Č. Krumlově.
Věříme, že budou na naši školu
vzpomínat a přijdou nás i navštívit.
- Třídní učitelka L. Křížová -
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Holubovská škola
Jiří Have

První třída
To byly základy
psaní, čtení a počítání.
Druhá třída
Jsme se naučili sčítání a odčítání.
Třetí třída
Přibyly nám slovní druhy a násobení.
Čtvrtá třída
Poznali jsme ve větě podmět a přísudek.
Pátá třída
Přímá řeč – je lehká věc.

ZŠ Holubov

Alena Honetschlägerová
Naše škola malá
a co nám vše dala.
První třída lehká byla,
mnoho písmenek nás naučila.
V druhé třídě jsme paní učitelku Křížovou
dostali
a na obědech jsme polívku jíst přestali.
Třetí třída – vyjmenovaná slova,
přišla k nám Nikča Svobodová.
Ve čtvrté třídě jsme vzory přibrali
a na konci roku jsme málem trojky dostali.
V páté třídě jsme poslední holubovské
vysvědčení převzali
a možná bychom tu dalších pět let rádi
zůstali.

Škola

Nina van Horik
1. třída: Čtení, psaní, počítání,
bylo teda k umakání.
2. třída: Slovní druhy a násobilka,
to byla teda chvilka.
3. třída: Vyjmenovaná slova,
uf, ta jsme zvládla.
4. třída: Vlastivěda a vzory,
hlavní města a tvary.
5. třída: Třída odchází, už musím jít,
čeká na mě učení.

Pět let ve škole
Tomáš Stupka

První třída čtení, psaní,
druhá třída násobení.
Třetí třída přísudek,
byl v tom pěkný zmatek.
Čtvrtá třída vlastivěda ,
byla to pěkná věda.
Pátá třída přívlastek,
byl v tom zase zmatek.
Teď už zazvonil zvonec
a holubovské školy je konec.

Školní rozvrh
Tomáš Křída

Vlastivěda, to je věda,

každý při ní v mapě hledá.
Kde psát měkké, tvrdé y,
to čeština napoví.
Tělocvik je zábava,
cvičit, skákat – to je hra.
Při hudebce notičky
skládají se v písničky.
Matika je jednička,
učí malá číslíčka.
Na výtvarce kreslíme,
vše, co kolem vidíme.
Čtení, to je pro šikuly,
co se chtějí zbavit nudy.
Přírodověda je supr,
prozkoumáme každý šutr.
Tak odzvonil nám zvonec
a básničky je konec.

Rozloučení
Tomáš Opelka

První třída lehká byla,
písmenka nás naučila.
Druhá třída hračka je,
pořád se v ní maluje.
Třetí třída angličtina,
to vám byla ale dřina.
Ve čtvrté třídě o přestávce
hrajem fotbal, jde to hladce.
V páté třídě všechno končí,
já se s tebou, školo, loučím.

Škola

Nikola Svobodová
1.třída hezká byla,
čísla jsem se naučila.
2.třída samé hry,
do třetí jsme potom šli.
3.třída vyjmenovaná slova,
čtení, psaní a všecko znova.
4.třída vlastivěda,
potkali jsme prapraděda.
5.třída přímá řeč,
za odměnu velký meč.

Naše školní putování
Markéta Němečková

Jako malí předškoláci jsme se do školy těšili.
V 1. třídě počítání, psaní, čtení, že už není
žádné hraní,
to jsme brzy zjistili.

Do 2. třídy jsme nastoupili,
násobilku se naučili,
při češtině hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny,
to jsme všechno zvládli my.
V 3 .třídě angličtina zdála se nám být moc
prima.
Stejně tak i projekťáky,
při kterých dobrá nálada vždy vládla taky.
Do 4. třídy jsme se těšili,
počítače a vlastivěda nám přibyly.
Když jsme tohle všechno zvládli,
do 5 .třídy jsme v září táhli.
Za jeden provaz táhnem zas,
v 5. třídě rozdílové testy zvládl každý z nás.
Tahle škola byla prima,
však já už musím jít,
další školu navštívit.
Vzpomínat vždy budu ráda
na paní učitelky i každého kamaráda.

Holubovská škola
Básnička na rozloučenou
Adéla Vávrová

Do první třídy jsme nastoupili,
písmenka jsme se naučili.
V druhé třídě to lehké nebylo
a špatně se nám učilo.
Ve třetí třídě jsme angličtinu dostali,
protože byla nová, tak jsme se snažili.
O čtvrté bych radši ani nemluvila,
tam nám to paní učitelka pěkně zavařila.
A pátá třída byla nejhorší,
samé učení, byla prostě nejtěžší.
Teď se s vámi musíme rozloučit
a do šesté třídy musíme odbočit.

Holubovská škola
Aleš Veis

V Holubově tam je škola,
není zase až tak malá.
Chodil jsem tam už pět let,
teď už je čas na odlet.
Byla lehká první třída,
říkám vám to, je to pravda.
Druhá třída počítání,
do sta a pak násobení.
Třetí třída čeština,
byla trochu naštvaná.
Čtvrtá třída vlastivěda,
učení tam, to je věda.
Pátá třída o krok dále,
uměl jsem ji dokonale.
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Už odjíždím z Holubova
a teď jedu do Krumlova.

Naše loučení
Martin Maňásek

To je ale mučení, že už je tu loučení!
První třída základy, svatouškovské nápady.
Druhá třída jedničkáři, žádní hlupci, žádní
lháři.
Třetí třída násobení, čeština a pak dělení.
Čtvrtá třída počítače, nepřekvapí dobré
hráče.
A už je tu pátá třída – s poslušností je to
bída.
Naše škola je nám malá, vše, co mohla, už
nám dala.
Musíme jít zase dále, učit se však budem
stále.
Učebnice odevzdáme, prázdniny tu zase
máme.
Budem spát až do oběda, to snad není
žádná věda.
Dovolená u moře, ve stanu či na dvoře.
Těším se, že bude hic. Loučíme se a těpic.

DENÍK PIRÁTŮ

9. kapitlola - Výprava za vodními bytostmi
21. března 2013
Projektový den jsme společně zahájili
v tělocvičně, kde jsme se rozdělili do našich
barevně rozlišených perel a vydali jsme se
plnit úkoly připravené ve všech třídách.
Celkem na nás čekalo 6 různých stanovišť.
1. stanoviště – Zpěv mořských Sirén: hledání
písniček, v nichž se objevuje slovo voda
a jeho obměny. 2. stanoviště – Kouzelná
bárka kapitána Nema: výroba a následné
pouštění papírových lodiček. 3. stanoviště
– Jehla vodní panny: pouštění jehel
potřených olejem. 4. stanoviště – Dušičky
MUDr. Mráčka: porovnávání objemu nádob.
5. stanoviště – Bahenní bubliny: mísení vody
s olejem a následná reakce při vsypání soli.
6. stanoviště – Hastrman: výroba Hastrmana.
Na závěr celého projektového dne jsme se
sešli společně v tělocvičně, kde jsme prezentovali výsledky našeho bádání a rozdělili
jsme si body.

10.kapitola - Výprava za krásou ostrova
18. dubna 2013
Díky nádhernému počasí jsme mohli celý
tento projektový den strávit na školní
zahradě, kde každý ročník měl svůj úkol. 1.
a 2. třída sbírala odpadky v okolí školy. 3. a 4.
třída měla za úkol zvelebit školní zahradu
a 5. třída barevně natřela židle a stoly

v altánu. Za odměnu jsme si na upravené
zahradě opekli buřtíky. Za povšimnutí určitě
stojí, jak nám to všem oranžově ladilo.
Během týdne od 15. – 19.4. probíhal ve škole
BAREVNÝ TÝDEN, kdy jsme se oblékali podle
druhu tříděného odpadu. Proto jsme ve
čtvrtek 18.4. byli všichni v oranžové,
abychom si pamatovali, že nápojové kartony
patří do takto barevného kontejneru.
11. kapitola - Výprava za pirátskou vlajkou
23. května 2013
Přestože nám počasí moc nepřálo, vydali
jsme se na projektový den ven, kde bylo
potřeba splnit několik úkolů, abychom
dostali zpět uloupenou vlajku. Čekaly na nás
následující úkoly: 1.úkol: Mlha - převést
skupinu bezpečně a tiše přes údolí plné
mlhy.
2. úkol: Překážka – přejít přes kládu a udržet
rovnováhu.
3. úkol: Orientace – práce s kompasem a buzolou.

strana

3

4. úkol: Vzájemná pomoc – zdravověda,
pomoc při zranění apod.
5. úkol: Pozorování – pomocí dalekohledu
rozluštit vzkaz.
6. úkol: Pátrání – hledání ukradené vlajky.
Dětem se podařilo najít ztracenou vlajku,
v přírodě si prakticky procvičily teorii
získanou při vyučování, protáhly svaly a utužily kamarádské vztahy.

12. kapitola - Výprava za pokladem
26. června 2013
Jak už je z názvu a data zřejmé, jednalo se
o náš poslední projektový den. Bohužel jsme
nemohli strávit společnou závěrečnou
oslavu našeho projektu venku, jak jsme si
původně mysleli, ale užili jsme si hledání
pokladu ve škole. V tělocvičně jsme vyhodnotili celoroční snažení během našeho

pirátského projektu, zasoutěžili jsme si
a hlavně se dostatečně za naši práci
odměnili. Nalezený poklad nám všem udělal
radost a už se nemůžeme dočkat, co na nás
čeká o prázdninách a následně pak v září. Tak
přeji všem nádherné prázdniny a v září zase
AHÓÓÓJ.
- Jana Knížková, vychovatelka ŠD -

Zprávičky ze školičky

Dne 6. června se celá naše školka vydala na
výlet do Borovan, kde děti v kinosále
zámečku zhlédly pohádku „Ferda mravenec“.
Dále pak v ZOO Dvorce si děti prohlédly

zvířátka, což se jim moc líbilo. Společně
s dětmi jsme dne 13. června zavítaly k hasičské zbrojnici. Zde už na děti čekala
prohlídka hasičských aut, vyzkoušení si

A co nového se událo v MŠ Holubov? Na
konci dubna jsme se vypravili do Malého
divadla v Českých Budějovicích. Děti zhlédly
pohádku „Čert a kočka“. Cestu autobusem
jsme dostali jako sponzorský dar od pana
Davida Keliše, za což mu patří naše velké
poděkování. Za dětmi do školky zavítalo dne
22. května divadlo Okýnko a přivezlo
pohádku „Pyšná princezna“. Den dětí, který
měl probíhat na školní zahradě, se ohledně
nepřízně počasí uskutečnil ve třídách. Děti
oslavily svůj svátek závody autíček, skoky
v pytli, chytáním rybiček, hodem na cíl
a dalšími pohybovými činnostmi. Za svou
odhodlanost a výdrž obdržely děti medaile
a nanuk, který pro děti věnoval pan Jiří
Pelech. Moc děkujeme.
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hasičské techniky – děti trénovaly spojování
hadic, běh s překážkou i stříkání na cíl.
Děkujeme za velmi trpělivý přístup místním
hasičům panu Josefu Dvořákovi a Jiřímu
Struháčkovi. V červnu jsme si ještě stihly
opékat buřtíky na školní zahradě a samozřejmě, že naše školka žila přípravou na
Zahradní slavnost, při které se loučíme s našimi předškoláky. Předškoláci se učili
básničku, která byla každému „ušitá na míru“
a tančili jako o život. I tentokrát počasí
zkoušelo naši trpělivost a tak díky pohotovému návrhu pana starosty se letošní

slavnost uskutečnila v sále. Zde se patří
poděkovat všem rodičům, kteří pomáhali při
její realizaci. Na konci školního roku nám
dovolte poděkovat rodičům, sponzorům
a panu starostovi Jaroslavu Fraňkovi za
vstřícnou spolupráci během celého roku,
těšíme se na Vás a především na Vaše děti
v novém školním roce 2013/14. Přejeme
všem krásné léto.
Za kolektiv provozních a pedagogických
pracovníků MŠ Holubov Helena Čížková

105. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Holubov
V letošním roce 2013 uplynulo již 105 let od
založení Sboru dobrovolných hasičů
Holubov. Toto půlkulaté výročí jsme se
rozhodli připomenout a oslavit v poněkud
komornějším prostředí a úsporněji, než
tomu bývá v případě kulatých výročí. Oslava
proběhla 8. června 2013 u hasičské zbrojnice
na návsi v Holubově.
Myslím, že volba to byla dobrá a využití
garáží hasičské zbrojnice s přistavěním
křemežského pivního stanu se osvědčilo.
Návštěvníci si se zájmem prohlédli v 1. patře
hasičské zbrojnice nainstalovanou malou
výstavku fotografií, fotoalb a kronik, mapující
činnost sboru. Při této příležitosti bylo
přehráno i několik videozáznamů z posled-

ních několika let. Největší zájem byl o film,
zachycující předání betlémského světla
rakouskou delegací z roku 1991.
Před hasičskou zbrojnicí byla vystavena
technika, se kterou nyní holubovští hasiči
pracují při mimořádných událostech a technických zásazích, při pomoci svým
spoluobčanům a která je také užívána při
požárním sportu dospělých i dětí.
Počasí, které přineslo velkou vodu a zaměstnalo holubovské hasiče týden před
oslavou se umoudřilo a vše tedy bylo v sobotu v podvečer přichystáno k oslavě. Večer
zahájili krátkými projevy starosta hasičského
sboru Petr Sviták a starosta obce Jaroslav
Franěk. Pak už nic nebránilo veselé zábavě.
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Sice s hodinovým zpožděním, ale s o to
větším elánem se do rozproudění dobré
nálady pustilo hudební duo Josef „Pepa“
MAXA se svou zpěvačkou.
O zdárný průběh večera se s nasazením jim
vlastním, postaralo soutěžní družstvo našich
žen. Ty se musely na úkor zábavy věnovat
nám - hostům a oslavu si „užily“ obsluhou

u občerstvení. Za to jim tímto děkuji.
Dále bych chtěl poděkovat všem členům
hasičského sboru, kteří se účastnili přípravy
oslav a všem těm, kteří si udělali v sobotu čas
a přišli společně s hasiči oslavit jejich výročí.
Za materiální a finanční podporu bych chtěl
na závěr poděkovat starostovi obce panu
Jaroslavu Fraňkovi, který vyjednal zapůjčení

stanu a uvolnil finanční prostředky na
hudbu.
Na závěr jen vznesu přání, abychom se
všichni ve zdraví a pohodě znovu sešli při
kulatém, 110. výročí, které připadá na rok
2018.
- Petr Sviták -

Dětský den

odpoledne již nepokazil. Úspěšnost akce je z
velké části i dílem sponzorů – konkrétně
Obecního úřadu Holubov, paní Hany
Pelechové a pana Jiřího Pelecha, kterým tímto
chceme vyslovit dík. Největší díky však patří

všem, kteří se nenechali odradit nevlídně
vyhlížející oblohou a přišli si vzájemně
zpříjemnit toto sobotní odpoledne. Příští rok
se na vás všechny budeme těšit znovu.
- Lenka Křížová -

Dne 1. června 2013 pořádali jako již tradičně
u příležitosti Dne dětí Junáci z Holubova
odpoledne plné her a soutěží pro děti z Holubova a okolí. V předchozích letech nám
zpravidla počasí při této akci příliš nepřálo,
letos však předpověď počasí zněla obzvlášť
nepříznivě a to tak, že jsme dokonce
zvažovali její přesunutí na následující týden.
Nakonec jsme se však rozhodli doufat, že
deštivé prognózy nebudou naplněny a oslava dětského dne vypukla tak, jak bylo
původně plánováno. A skutečně nám štěstí
v rámci možností celkem přálo a tak většina
dětí, kterých přišlo nad očekávání hodně,
stihla soutěžní disciplíny absolvovat, aniž by
zmokla. Až na pár posledníčků si děti, které
prošly všech 10 připravených stanovišť, stihly
i opéci buřta. Krom toho získal každý
z účastníků za své aktivní soutěžení i balíček
sladkostí. Závěr akce však nakonec přece jen
urychlil déšť, který však dojem z pěkného
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DEN DĚTÍ V TŘÍSOVĚ 26. 5. 2013
Vzhledem k naplánovanému pořádání
soutěže o Putovní pohár na první červnovou
neděli uspořádali jsme oslavu svátku dětí
26. května, což se vzhledem k počasí
nakonec vyplatilo. I když nebylo žádné velké
teplo a déšť také neustále hrozil, přesto se
podařilo akci zdárně uspořádat.
Na startu vydávaly dvě kouzelné babičky
dětem karty, na které sbíraly na jednotlivých
stanovištích značky za splněné úkoly a za
každý samozřejmě obdržely i nějakou
odměnu. Krácení času při čekání na start
obstaralo kreslení na obličeje. První úkol
plnily u dvou věštkyň.
Při druhém zastavení u potůčku si děti
vyzkoušely práci hasičů a pomocí ruční
džberové stříkačky srážely na lavičce

postavené terče. Vzápětí na třetím stanovišti
čekal myslivec, který potřeboval pomoc při
záchraně Karkulky ze spárů vlka.
Cesta začínala postupně tmavnout, až
zavedla děti do doupěte čarodějnic, které si
zrovna vařily polívku z různého hmyzu, který
měly děti rozpoznat a poté byly propuštěny
na další pokračování.
To je zavedlo na šesté zastavení do pravěku,
kde si vyzkoušely ulovit něco k obživě
pomocí šišek, kterými se trefovaly do košíku.
Cesta od kuchařek ke Sněhurce vedla přes
Krakonošovo, který spolu s Trautenberkem
potřeboval pomoc se správným určením
zvířátek.
Osmá zastávka se nalézala u Sněhurky a sedmi trpaslíků, kde se děti míčky trefovaly do
rozbitého zrcadla, určovaly se zavázanýma

očima po hmatu zvířata a na kuličkovém
počitadle barvy. Před příchodem k loupežníkům si v pytli zaskákaly k rybníčku, kde
bylo třeba nachytat nějaké ryby.
Když už měly děti nastřádáno dostatek
odměn, čekali na ně dva loupežníci, kteří
vyskakujíce zpoza stromů přepadávali chudé
pocestné, ale zřejmě měli dobrou náladu,
protože místo okrádání naopak dětem za
střílení ze vzduchovky nebo kuše ještě něco
věnovali.
Poslední desáté stanoviště bylo u pirátů, kde
musely poskládat dvě mapy. Podle jedné
nalezli klíč k truhlici s pokladem, jejíž místo
určovala druhá mapa.
Po takto náročné cestě čekalo v cíli za hospodou opékání špekáčků na ohni.

a každý se chtěl na letošní první nástřikové
soutěži v rámci JČHL ukázat v tom nejlepším
světle. Po odběhnutí posledního družstva
bylo jasné, že na třetím místě skončili muži
Sedlec, druzí Chlum B a první místo a putovní
pohár SDH Třísov pro tento rok získali kluci
z Křenovic A s časem 22:85 s. Domácí
družstvo bylo velmi blízko medailovým
pozicím, ale o chlup skončili čtvrtí. Pro
poháry si také došli nejrychlejší proudař
a proudařka, stali se jimi Tomáš Papšo
z družstva domácích a Jolana Svitáková

z Holubova. Po celý den jsme mohli sledovat
výborné výkony všech zúčastněných
družstev a neméně skvěle odvedenou práci
pořadatelů u stanu s občerstvením i v celém zázemí soutěže.
Na závěr celého klání proběhlo vyhodnocení
soutěžících a byly předány ceny a poháry.
Odměny a trofeje nám zajistily a poděkování
patří Obecnímu úřadu Holubov, pekárně
Srnín, SDH Třísov, chlebové dorty vytvořily
Renata s Lídou.
- Míra K. -

- SDH Třísov -

O PUTOVNÍ POHÁR SDH TŘÍSOV
Hřiště u Třísovského koupaliště se v neděli
16. června stalo dějištěm 14. ročníku soutěže
v požárním útoku O putovní pohár SDH
Třísov. Ta je zařazena do Velké ceny okresu
Český Krumlov a Jihočeské hasičské ligy.
Celá akce se měla původně konat již 2. 6. ale
jak jistě všichni víme, počasí bylo proti nejen
u nás ale v celých Čechách. A jako by se nám
příroda snad chtěla omluvit, čekalo nás
v novém termínu krásné slunečné počasí
a porce 25 mužských a 12 ženských družstev
hasičů a hasiček.
Jak již je v Třísově obvyklé, běhá se na jednu
společnou základnu, ale dvě nezávislé
časomíry to umožňuje ženským kolektivům
běhat střídavě s muži a nemusejí tak čekat,
až muži doběhají. Muži závodí na nástřikové
terče HZS Český Krumlov a ženy na časomíru
SDH Chmelná. Výkony všech soutěžících byly
maximální a jen setinky pak rozhodovaly
o konečném pořadí.
V ženské kategorii se umístily na 3. místě
holky Lišov B, druhé skončily ženy Lišov A
a na první místo se časem 26:10 s dostala
děvčata z Holubova. Třísovským se
nepovedlo vše dle představ a získaly i tak
pěkné šesté místo.
U mužů byla přeci jen konkurence početnější
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Lampionový průvod
V úterý 7. května v podvečerních hodinách
se v Holubově uskutečnil lampionový
průvod. Odpolední déšť neodradil řadu dětí,
rodičů i prarodičů k procházce s rozzářeným
lampionem. Trasa průvodu tradičně začínala
u sálu a končila na návsi, kde na všechny
čekalo opékání špekáčků. Akci již poněkolikáté pořádal HOlubovský KUlturní
Spolek HOKUS o.s.
Fotografie z našich akcí, soutěže a ostatní
informace najdete na internetových stránkách www.hokusnici.estranky.cz
- Jitka Nováková -

Klub Holoubek ukončil krásných 13 let
existence a byl to opět moc krásný rok, plný
písniček, hraní a společné zábavy. Děti si
strana

8

společně hrály , cvičily, jezdily na klouzačce
a taky si zazpívaly nějaké písničky a říkanky.
Na dětský den si užily bublifuku a taky
balónkových zvířátek. Za odměnu dostaly
perníkovou medaili.
Na závěr roku 2012/2013 chci poděkovat

maminkám, které se o Holoubek starají,
pravidelně před každou schůzkou klubovnu
pro děti uklidí a také přinesou pro dětičky
výborný koláč nebo jiné pamlsky. Zároveň
klub Holoubek děkuje obecnímu úřadu
Holubov, který poskytuje pro náš klub

malých dětí prostory, kde se mohou scházet
a tím se připravovat na další krok do života,
kterým je mateřská školka.
Za celý klub Holoubek se těším na další, již
14-tý rok Klubu Holoubek v Holubově.
- Iva Fošumová -

O hloupé Mance

okno, zjistila hospodyně, až když Manka
odešla. Nejraději měla Manka klevetění se
sousedkami. Znala všechny zaručené zprávy
z okolí: že je Růžena zase v tom, že starej
Kouba si začal s děvečkou, jak se chlapi zase
vožrali a porvali v hospodě …
Rodiče s Mankou nebyli nadšení, trápili se,
neboť tíha hospodářství ležela jen na nich,
zato Vincek byl šťastný. Nikdo mu nevyčítal,
že si nebyl schopen najít ženu. Manželka?
Sice toho spolu moc nenamluvili, ale do
hospody ho ochotně pouštěla. Vždyť odtud
jí přinesl nějaký ten drb.
Plynula léta a Manka se stala postrachem.
Když se Manka blížila ke stavení, hospodyně
se křižovaly, že je tu ta osoba klevetná zase.
Když jim došlo, že obdobné klevety
o sousedkách roznáší o nich jinde, zamykaly
dveře a okna byla zavřená. Kdo spatřil
u plotu přivázaného „pantátu“, politoval
selku, že nestačila dveře uzavřít a že musí
vyčerpávající tok nerozumných řečí snášet.
Naštěstí přijížděli do kraje letní hosté, kteří
zpočátku nevěděli, co lze od zdánlivě
dobrosrdečné ženštiny očekávat.
Vinckova matka onemocněla, jak se říkalo
z velkého trápení. Po několika měsících na
lůžku v koutě zemřela.
Stařík vzkázal po synovi, aby se Manka
chopila práce v kuchyni a v hospodářství, ale
ta dělala všechno jiné, než aby se starala
o pořádek a dobrou stravu. Hospodářství šlo
„zu grund“. Vincka stále častěji vozili
kamarádi z hospody. Nadělal tam dluhy,
takže ze dvora mizely postupně ty nejlepší
kusy domácího zvířectva.
Náhle zemřel otec. Říkalo se, že ho trefil šlak
ze žalu nebo z rozčilení, ale vyprávěly se
tajemné historky, že ve smaženici, kterou
Manka předložila, byly prašivky a že stařík
zemřel v krutých bolestech. Nikdo však
nepochyboval o tom, že v tom nebyl úmysl

(vždyť byl jediný, který ve dvoře pracoval),
ale důsledek její nesmírné tuposti.
Záhadný byl i konec Vinckův. Manka přec
musela ve dvoře cosi dělat, když byla
potřeba. Ta nastala, když se utrhl mladý
býček. Vincek zavolal Manku, aby vzala
klacek a býčka hnala do ohrady, zatímco on
bude připraven ohradu uzavřít. Manka
vybrala klacek vskutku pořádný a ranami do
hřbetu hnala býčka k ohradě. Její nezbytný
druh-kozel se vydal za ní. Když se býček
přihnal k Vinckovi, připletl se tam kozel. V té
vypjaté situaci zvolala Manka: „Uhni
pantáto!“ Vincek pohlédnul překvapeně na
Manku, neboť ho tak neoslovovala, vlastně
ani nevěděl, jestli ho někdy oslovovala. Když
však spatřil, že hledí na něho, uhnul
v přesvědčení, že výzva míří jemu. V tom
přilétla rána klackem přímo do hlavy. Vincek
se snesl k zemi a po chvíli vydechl
naposledy. Vdova byla osvobozena ode
všech obvinění.
Po smrti Vinckově se probudil v Mance
mladistvý žár. Pokukovala po vdovcích, kteří
se jí vyhýbali, jak mohli. U řeky blízko
úvaziště pltí náhle spatřila prošedivělého
plťáka převalujícího mezi zuby stéblo slámy
pod úzkým knírkem. Ten jí padl do oka.
Plťáci měli kolem řeky mnoho žen pro
chvilkové pobavení. Manka, jíž hluboce
pronikla do duše líbivá slůvka, se jednou
nocí odbýt nedala. Zrána čekala u pltě
s uzlíkem a s „pantátou“ a nebylo vyhnutí,
než ji naložit. Odplula a již jí nikdo nespatřil.
O tom, jaký byl další osud Manky, není moc
jasné. Říkalo se, že jí plťák vysadil v Purkarci,
kde se jí zželelo starému rybáři, u něhož
dožila. Také kolovala zaručená zpráva, že se
utopila i s „pantátou“ ve svatojánských
proudech.
Na motivy zápisků svého otce napsal
- Dr. Otakar Chmelenský ml. -

V jedné usedlosti pod Kletí žili starostliví
rodiče s jediným synem. Hlavní a vlastně
jedinou jejich starostí bylo, aby si jejich
Vincek našel dobrou a hodnou ženu.
Jenomže Vincek se do ženění příliš nehrnul.
Trávil většinu času v hospodě, odkud ho
nezřídka přivezli kamarádi na trakaři. Na
prosby rodičů odpovídal furiantsky, že si
přivede takovou nevěstu, že bude celá
vesnice koukat.
Čím více ubývaly rodičům síly, tím méně měl
Vincek chuť se o ženitbě bavit. Na prosby
matčiny odpovídal podrážděně, otcovy
návrhy pohrdavě odmítal: „Cože, Božku
Pešlovu? To uvidíte, jakou si přivedu
nevěstu.“
Jednou ta slova vyplnil. Nikdo netušil, kdy
a kde si mohl děvče namluvit, o to více
každého udivilo, že si zpoza Kletě jednoho
dne přivedl nevěstu. Najednou stála před
vraty Manka jen s malým uzlíčkem a starým
kozlem, s nímž si povídala a oslovovala ho
„pantáto“. Nebylo to děvče nijak pohledné,
trochu /někdo tvrdil, že dost/ při těle, ne
příliš veselé, ale stále se smějící-při častém
halasném smíchu bylo lze spatřit rovné a
zkažené zuby. Oči se jí trochu sbíhaly, což
nebránilo, aby se dívala zvědavě na vše
kolem sebe. Na kráse přec nesejde. Byla ze
selského rodu, takže se naskýtala naděje, že
bude k práci.
Brzy rodiče zjistili, že se i v tom posledním
punktu zmýlili. Manka nebyla vůbec k ničemu. Stále jen chodila s “pantátou“ po
staveních a vesnicích, s jejichž obyvateli se
brzy spřátelila. Uměla vždy „dobře“ poradit,
co a jak mají udělat, co mají postavit a co
zbourat. Hospodyním přestavovala nábytek,
hned se chopila práce. Že pak nešlo otevřít
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Přátelé, čas plyne rychleji, než přívalová voda
z naší hory Kleť, a já trochu zavzpomínám. Po
asi šesti letech čas konečně dozrál,
a povídání a psaní o pramenu Krásetínského
potoka se stalo skutečností. Jsou to necelé
čtyři roky, co jsem se ve Zpravodaji o pramenu zmínil a to u příležitosti slavnostního
označení pramene Chlumského potoka. Byla
zde docela pěkná sešlost, veřejní činitelé
pronesli řeč, místní kapela zahrála a zazpívala píseň a dnes o tom mluvíme většinou
jako o zdařilé akci hlavně v tom smyslu, že
pramen byl označen typickým dvojákem se
stříškou, nápisem, hrnečkem a výtokovým
žlábkem a je to tam dodnes neporušené
a pěkné, na Beraní cestě v Kleti. V tomto
článku jsem se zmínil i o tom, že se určitě
najde člověk, nebo alespoň nějaké šikovné
ruce, které něco podobného, nebo i krásnějšího vytvoří a pramen Krásetínského
potoka bude také zviditelněn a označen.
Trvalo to, ale stalo se.
Dne 29. června 2013 přibližně v 10.30 hodin
se konalo v Kleti slavnostní označení
pramene Krásetínského potoka s laskavým
svolením ředitele firmy Lesy ČR a.s. LS Český
Krumlov pana Kordače, za organizační
pomoci Společnosti žebříkového kamene, za
účasti starosty obce Holubov a místní
muziky, která slávu zahájila písní „Teče voda
teče, teče z Kletě dolů…“. Po další hudební

produkci následovala sobotní chvilka poezie
básnířky „Cecilky“ Věrky Pexové, která zarecitovala několik svých básní s vodní tématikou,
a přišel zlatý hřeb sobotního dopoledne, kdy
každý zúčastněný si nabral vodu z pramene,
posadil se na lavičku k tomuto účelu zhotovenou, a z přinesených hrnečků se napil té
dobré, křišťálově čisté pramenité vody.
Pramen a okolí bylo slavnostně vyzdobeno
přinesenými květinami. Na opěradle lavičky
byl vyfrézován nápis „pramen Krásetínského
potoka“ a je dílem Franty Nodesů. Celá
lavička byla zhotovena pracovníky firmy
„Křivánek - tesařství a stavitelství“, včetně
poskytnutí materiálu a za dohledu i pracovní
výpomoci samotného šéfa firmy Martina
Křivánka, za což mu patří vřelé a srdečné
poděkování. Výtok vody z pramene
obstarávala coulová trubka z umělé hmoty,
která byla vyměněna za dřevěnou a větší,
kterou po dlouhou dobu pro tuto příležitost
schraňoval pan Miloš Valenta z Krásetína.
Účast na slavnostním označení pramene
byla poměrně slušná a počet zúčastněných
byl ještě posílen i návštěvou „Kleťáků“, kteří
při cestě s hory se zašli podívat.
Co ještě dodat? Pro ty, co nebyli na slavnostním označení pramene, je nutné popsat, kde
se nachází. Jednoduše řečeno je vlevo od
sjezdovky, pokud jdeme nahoru a nachází se
na nepojmenované cestě, která je směrově
pokračováním cesty „knížete Jana“, směřující
dolů na cestu Krásetínskou do míst, kde
v mapách je uvedeno místo „U Krásetínskéko
obrázku“ a kde je myslivecká chatka
označená nápisem „Lovu zdar“. Od sjezdovky
po této cestě je to asi 150 metrů daleko
a vpravo, těsně nad cestou uvidíte lavičku,
která nejde přehlédnout pro svoji krásu, ale
i délku. Měří 2,5 metru, takže čtyři až pět
normálních zadečků se zde pohodlně
posadí. Na novějších mapách vydaných za
spolupráce CHKO Blanský les, je tato cesta
označena jako cesta „knížete Jana“, ale to
není to pravé ořechové, protože kámen s nápisem a letopočtem 1935, sice nevybarvený

jako ostatní podobné kameny, stojí na
křižovatce u sjezdovky, kde cesta „knížete
Jana“ končí. To už jsem ale také komentoval,
jaký tyto mapy nadělaly zmatek, ale bohužel
všichni další vydavatelé map tyto nepřesné
informace opisují a používají. Stručně
napsáno, poznávacím znamením pramene je
lavička a dovolím si tvrdit, že to je lavička
jediná u všech pramenů a studánek v Kleti,
kde se při pití vody můžete posadit
a chlapsky řečeno, nemusíte při pití postávat
s prominutím jako č….. . A to je přátelé ta
pravá podstata věci, protože kleťská voda
v sedě chutná úplně jinak, než ve stoje a je to
třeba vyzkoušet. Takže neváhejte, vezměte
z domova nějakou nádobu, nejlépe starou,
oprýskanou konvičku a vyrazte do Kletě pro
vodu, jako za starých časů. A ještě jednou
pro ty, co půjdou po sjezdovce nahoru po
svých - na sjezdovce přijdete na modrou
turistickou cestu (vedoucí z Č.Krumlova do
místa značeného „U tunelu“), zde zastavíte,
podíváte se doleva a dáte se po mírně se
svažující cestě dolů a po 150 metrech uvidíte
vpravo od cesty lavičku a jste u pramene
Krásetínského potoka.
Slavnostní akce byla zakončena návštěvou
hostince „U Kuchařů“, kde krom dobrého
piva Bernard, dobrého fazolového a vynikajícího hovězího guláše byla podána i velká
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štamprdle pramenité a křišťálově čisté vody
z pramene Krásetínského potoka s přáním
pevného zdraví všech zúčastněných.
Přátelé, chtěl bych v současné, poněkud
chaotické době vyjádřit myšlenku, že každý
člověk je svého štěstí strůjcem a pro svou
spokojenost, klid a pohodu si má občas
udělat nějakou alespoň malou radost. No
a to si těch pár nadšenců, scházejících se
v hostinci “U Kuchařů“ tímto udělalo a věřím,
že i ti z Vás, kdo se označení pramene

Rybák

Krásetínského potoka účastnili, měli alespoň
trochu podobný pocit.
Mějte se dobře. - vakl -

Kapka rosy

Cecilka Věra Pexová

Nejčistší pramen, vůně lesů,
paprsek slunce do účesu
zázraku,
co má světu dát
sílu zas vroucně milovat...

Všechny vyprahlé duše chtějí
kapku rosy pro osvěžení,
tak kouzlím,
aby mohly žít
a nádechem se rozsvětlit...

Jak když se duha nad kraj zvedá,
jsem ve svém srdci přesvědčená,
že zas uslyším vílí smích
v bytostech
náhle rozkvetlých...

uměle vytvořených ostrůvcích uprostřed
větších rybníků zpravidla v kolonii racků.
Hnízdo je pouze mělce vykroužená jamka na
zemi, do níž samička snese tři nahnědlá
tmavě skvrnitá vejce. Hlavní složku potravy
tvoří drobné rybky, dále korýši a hmyz.
Lovící rybák neúnavně
křižuje svým
typickým houpavým letem oblohu nad
vodou a zahlédne –li rybku pod sebou,
spustí se za ní střemhlav. Často se také v letu
zastaví na jednom místě a vyhlíží kořist
podobně jako poštolka za rychlého
třepotání křídel.

Rybák obecný pravidelně hnízdí na
českobudějovických a třeboňských rybnících. Jako zatoulanci na lovecké pouti se
nepravidelně objevují jednotliví ptáci, nebo
malé skupinky také u nás, zejména na
Borském a Křemžském rybníku. Zde byl
v minulosti několikrát zaznamenán i v jihočeské přírodě stále vzácnější rybák černý
s šedočerným zbarvením těla.
V příspěvku bylo čerpáno z materiálů České
společnosti ornitologické.
- Pavel Jakeš Vlastní ilustrace: Rybák obecný

Při vycházkách kolem jihočeských rybníků se
rozhodně vyplatí sledovat nejen dění na
hladině, ale i ve vzdušném prostoru nad ní.
Právě tady můžeme nejčastěji zahlédnout
přelétat pozoruhodného ptáka velikosti
menšího racka se štíhlejším tělem a ocasem
vykrojeným do hluboké vidlice. Je to rybák.
Rybák obecný připomíná racka i zbarvením,
spodní strana těla je rovněž bílá, hřbet světle
šedý, na rozdíl od něj má však na temeni
hlavy černou čepičku a štíhlý sytě červený
zobák ukončený černou špičkou.
Rybák je tažný. Z afrických zimovišť se k nám
vrací v dubnu a zpět odlétá již v průběhu
srpna. Hnízdí nejraději na přirozených či
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šlehačky a posypeme nastrouhanou čokoládou a necháme alespoň 2 hod. v lednici
odležet. Dávka je na celý plech.

zálivkou, dáme chladit.
Podáváme k letní večeři s domácím pečivem.

Mini buchtičky

Domácí večky

těsto: 250 ml mléka, 200 ml oleje, 3 žloutky, sůl,
500 g polohrubé mouky, lžíce cukru, špetka
soli, 1 sušené droždí.
Náplň: 1 kostka tvarohu, 1 vejce, 1 vanilkový
cukr a 2 lžíce krystalu.

Čokoládový moučník
Piškot:
30 dkg hladké mouky, 30 dkg cukru, 5 vajec,
1 prášek do pečiva, 1/8 l vody, 1/8 l oleje.
Cukr ,vejce,vodu a olej vyšleháme v hustou
pěnu,pak přidáme zbytek a upečeme.
Upečený piškot propícháme špejlí a prolijeme polevou:
Poleva:
1,5 hrnku kávy,4 lžíce rumu,4 lžíce cukru,4 lžíce
kakaa mělo by toho být 1/2l (lijeme to ještě
teplé na vlažný piškot.
Na vychladlou buchtu natřeme 2 ušlehané

Z uvedených surovin zpracujeme kynuté
těsto. Po vykynutí rozdělíme těsto na malé
kousky, z tohoto množství by jich mělo být
90 ks. Kousky těsta rukou vytvarujeme
placičky, které plníme a vytvoříme malinké
buchtičky . Klademe je na suchý plech a pečeme v rozehřáté troubě, až jsou na povrchu
trošku růžové. Ihned po vytažení potíráme
rozpuštěným máslem s rumem a obalujeme
v moučkovém cukru.

Salát

4 vejce natvrdo, 4 větší pevná rajčata , 1/2
salátové okurky, ředkvičky , jarní cibulka nebo
pórek, 20 dkg šunky, 20 dkg sýra – dle chuti –
mozarella, eidam.
Zálivka: 1 bílý jogurt nebo zakysaná smetana , 1 majonéza, 2 lžíce hořčice, sůl, pepř,.
Všechny suroviny nakrájíme a smícháme se

3 hrnky hladké mouky,1 hrnek vlažné vody,
4 lžíce oleje, 1 lžičku soli, 3/4 kostky kvasnic
a 1 lžička cukru na kvásek.
Zaděláme těsto a necháme vykynout, potom
vyválíme 2 pláty a stočíme večky, které
necháme kynout pod igelitem a utěrkou.
Po vykynutí večky potřeme slanou vodou
a upečeme.
Z uvedené těsta si můžete vytvarovat třeba i
rohlíčky nebo bagetky, můžeme je potřít
vajíčkem a posypat seznamem, mákem nebo
lněným semínkem..
Ze stejného těsta můžeme připravit italský
chléb – těsto rozdělíme na 4 díly, po 2 na
plech, rukou vytvoříme placky, do kterých
uděláme prsty důlky, pokapeme olivovým
olejem a můžeme posypat bazalkou, oregánem, krájenými černými olivami nebo
kousky sušených rajčat. Necháme vykynout
a pak upečeme.
Dobrou chuť všem, kteří naše recepty vyzkoušejí přeje
- MS -
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O.s. Terra Mítica (www.terramitica.cz) zve na putovní projekt „SouLadění 2013“, kdy budou na zajímavých místech v kraji znít slova JAROSLAVA DUŠKA, během představení „ČTYŘI DOHODY“ a „PÁTÁ
DOHODA“.
Nejen pro návštěvníky divadla je připraven ZDARMA DOPROVODNÝ PROGRAM, který v rámci své
činnosti poskytuje o.s. Terra Mítica všem.
Přijměte tedy srdečné pozvání na odpoledne i večery, na místě budou také tvořivé dílny pro děti
i dospělé (výroba z kůže, FOKUS Písek, interaktivní divadelní instalace projektu „Toulavý autobus“ a o.s.
Sunshine Cabaret). Občerstvení v místě, stanování možné.
Předprodej: www.terramitica.cz, Slunečnice – Chelčického 21, ČB

POZVÁNÍ NA KOUPÁNÍ

Obec Holubov pořádá pro místní seniory a občany
jednodenní výlet do termálních lázní Bad Füssing
v Německu.
Termín : pátek 11. října 2013
Odjezd v 6.00 z Třísova přes Holubov u školy a Krásetín
Cena zájezdu včetně vstupu do lázní a pojištění 500 Kč
Zájemci nechť se přihlásí na Obecním úřadě
v Holubově zájezd je nutno zaplatit předem
nejpozději však do konce září 2013.
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Obec Holubov a Základní a mateřská škola Holubov

zvou všechny bývalé, současné i budoucí žáky, rodiče, kolegy a další příznivce školy a obce Holubov

v sobotu dne 21. září 2013

na oslavu 120. výročí založení naší školy
a na holubovské posvícení.
Program: 9.00 - exkurze ve firmě Grafobal Bohemia s.r.o. – bývalá Artypa
10.00 - 14.00 prohlídka školy, kroniky, výstava fotografií
14.30 - mše svatá v kapli sv. Anežky České
16.00 - divadlo pro děti Máma a táta
18.00 - taneční zábava v kulturním sále v Holubově
Během celého dne budou na parkovišti před sálem v Holubově připraveny
atrakce pro děti.
Vydává: Obecní úřad v Holubově, www.holubov.cz, počet výtisků: 500, MK ČR E 14935, IČO: 00 245 879,
zodpovědná redaktorka M. Svobodová. Tisk: GRAFOBAL BOHEMIA s.r.o.
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