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Zpráva z jednání obecního zastupitelstva

ZO projednalo a schválilo:
- výsledek kontroly MV ČR

- žádost J. Kindlmana, Krásetín 80 o odkoupení obecní parcely p.č. 596/3, záměr bude
zveřejněn
- žádost manželů Gutwirthových, Holubov
10 o odkoupení části obecního pozemku
pod jejich zahradou – bude řešeno po
zaměření pozemků
- žádost majitelek Triobaru Holubov o odkoupení části obecního pozemku okolo
Triobaru na vybudování dětského hřiště –
bude řešeno po zaměření pozemků
- žádost nájemců prodejny Třísov o prominutí nájmu
- požádat Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových o bezplatný převod
pozemků okolo prodejny Třísov a žádost
o odkoupení pozemků pod prodejnou Třísov
za navrženou cenu 61 200 Kč
- pozastavit prodej pozemku v Krásetíně
panu Fr. Kudláčkovi, Křemže 267 z důvodu
hledání možnosti vybudování nového
vodního zdroje pro Krásetín
- žádost SDH Třísov o příspěvek 5000 Kč na
dětskou soutěž 20. 9. 2014 a pořízení smaltovaných znaků na budovu hasičské zbrojnice
- žádost SDH Holubov o příspěvek 5000 Kč
na dětskou soutěž 27. 9. 2014

Volby do zastupitelstva obce
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás pozval k volbám do
zastupitelstva obce, které se budou
konat v pátek 10. října 2014 od 14.00 do
22.00 hodin a v sobotu 11. října 2014 od 8.00 do 14.00 hodin v budově obecního úřadu v infocentru.
Pokud se nebudete moci ze zdravotních důvodů dostavit do volební
místnosti, můžete zavolat na obecní úřad 380 741 229 a volební komise za
Vámi přijede domů.
Doma již máte volební listiny se jmény kandidátů tří volebních uskupení,
které se budou ucházet o vaše hlasy v nadcházejících volbách. Nepochybuji
o tom, že každý, kdo kandiduje do obecního zastupitelstva, počítá s tím, že
může být zvolen. Pokud zvolen bude, ujme se mandátu a bude pracovat ve
prospěch naší obce. Věřím, že všichni zvolení se budou ochotni dohodnout
a pokračovat v započaté práci.
Aby mohlo nově zvolené zastupitelstvo začít pracovat, potřebuje cítit Vaši
podporu. Proto prosím přijďte k volbám, tím nejlépe vyjádříte svůj názor a
rozhodnete, kdo Vás bude v příštím volební období zastupovat.
V naší obci zvolíme 9 členů zastupitelstva, kteří si mezi sebou zvolí starostu,
místostarostu a členy komisí .
Myslím, že naše práce hovoří za nás, místní to možná považují za
samozřejmost, ale když někdo zavítá do naší obce po čase, tak nevěří, jak
se naše obec mění k lepšímu.
Na závěr mi dovolte, abych popřál všem kandidátům úspěch ve volbách a
Vám občanům takové zastupitele, kteří se budou snažit, aby se nám tady u
nás pod Kletí všem dobře žilo.
- S úctou Váš starosta Jaroslav Franěk -

- přidělení obecních bytů paní A. Hotárkové
a R. Vackové
- příspěvek na setkání bývalých hokejistů, kteří reprezentovali obec Holubov
1960 - 1973
- uspořádat zájezd do lázní v Německu Bad
Fussingu 17. 10. 2014
- uspořádat Vítání občánků - 4. 10. 2014
- uspořádat setkání důchodců – 22. 11. 2014
- Jaroslav Franěk, starosta obce -

Kontejnery na biologický odpad
V ohradě u obecního skladu v Holubově je k dispozici kontejner na bioodpad, otevřeno je
denně od 8.00 - 15.30 hod, ve středu do 18.00
hod a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. Ukládat
se zde může tráva, listí, zbytky ovoce,
zeleniny, piliny, štěpky. Kontejnery odváží pan
Zdeněk Kubata do kompostárny ve Vrábči. Je
přísně zakázáno ukládat zde jiný odpad.

Návštěva ve Švýcarsku

V tomto roce uplynulo
již dvacet let od navázání přátelství se
švýcarskou obcí Guggisberg. Poslední srpnový
týden jsme tuto obec po šesti letech opět
navštívili. Během této doby jsme se znovu
vrátili na místa známá, např. na horu Guggershörnli, ale poznali jsme také mnoho míst
nových. Stejně tak jsme se setkali s lidmi,
které jsme znali z minulých návštěv a nyní
k nim přibyli noví známí.
Na celý týden pro nás byl připravený
program, který zahrnoval jak turistiku, tak
např. návštěvu historického města Murten.
První den jsme se vydali na Guggershörnli
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a navštívili jsme městečko Schwarzenburg.
Na další den byl naplánovaný výlet na horu
Niesen, která se tyčí do výšky 2336 m n. m.
a je z ní prý krásný rozhled. Počasí nám
bohužel nepřálo, takže nám nezbývá než
věřit, že je tomu tak. Navštívili jsme také
právě dostavovaný pečovatelský dům, který
bude otevřen letos v listopadu a sportovní
halu, ve které nám klub karatistů předvedl
něco ze svého umění. Byly v něm zastoupeny
opravdu všechny věkové kategorie. Podívali

jsme se i na horskou chatu, kde se přes léto
starají o krávy, které se tu do podzimu pasou.
Jeden den jsme strávili v rodinách guggisberských zastupitelů. Celý týden byl
zakončen slavnostním večerem.
Na rok 2017 je naplánovaná návštěva
guggisberských zastupitelů u nás. Doufejme,
že všechno vyjde a my jim budeme moct
oplatit tento krásný týden.
- Mgr. Vendula Vernerová -

ZPRÁVY ZE ŠKOLY - CO NÁS BAVÍ
Zahájení školního roku
Vážení rodiče, zaměstnanci a hlavně děti, září
nám opět zaklepalo na
školní dveře. Co to pro
nás všechny znamená,
snad nemusím dlouze

popisovat – žákům na- stanou každodenní
pří- pravy na vyučování, ranní vstávání,
dodržování režimu dne, pro rodiče „starosti“
se školou, zaměstnanci si musí svědomitě
plnit své úkoly …., ale jistě to nebude tak
obtížné, jak se na první pohled zdá. Určitě si
ve škole všichni užijeme také legraci,
zažijeme
spoustu
pěkných
zážitků,

seznámíme se s novými kamarády a hlavně
se naučíme mnoho nového, co si jistě
odneseme do dalších let svého života. Však
všichni, kdo prošli školou, ať už rodiče, žáci
ale i učitelé, rádi vzpomínají na nějaké
lumpárny, oblíbené učitelé, kamarády nebo i
nějakou poznámku v žákovské knížce, nad
kterou se dneska pousmějí. Všichni máme
určitě pěkné vzpomínky na léta strávená ve
školních lavicích.
Jako tradičně jsme slavnostně zahájili 1. září
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nový školní rok v tělocvičně školy. Sešli se tu
všichni žáci, zaměstnanci školy, rodiče i prarodiče a pan starosta Jaroslav Franěk. Ten nás
vždy povzbudí do nového školního roku,
popřeje všem mnoho úspěchů a přivítá
nejen nás, ale hlavně naše nové prvňáčky.
Do základní školy letos nastoupilo rekordních 60 žáků. Do první třídy zasedlo 16 žáků,
do druhého ročníku také 16 dětí, do třetího
nastoupilo 8 žáků, čtvrtý ročník absolvuje 12
žáků a našich nejstarších páťáků bude 8. V
mateřské škole máme otevřená dvě
oddělení, celkem 49 dětí. Obě dvě budovy
základní škola i mateřská škola se stále
nafukují. Nejen proto, že jsou pyšné, protože
i na svůj věk vypadají moc pěkně, ale zvláště
proto, že je navštěvuje stále více dětí. I ve
školní jídelně přibývá strávníků. Však paní
kuchařky se umí u plotny pěkně ohánět
a chutně, dobře i zdravě připravit pro
všechny jídlo. Letos se rozrostla i řada
zaměstnanců. Ve škole začala učit paní Mgr.
Lucie Kozáková, která jistě přispěje pěknou
písničkou k dobré náladě a rozpohybuje děti
při hodinách tělocviku a jazýčky budou
ohýbat i v hodinách angličtiny. Slečna Mgr.
Jaroslava Kadlecová nám také pomůže
s žáky, neboť se zhostila role asistentky
pedagoga. V mateřské škole si rodiče i děti
zvykli na paní učitelku Lucii Kroupovou,
která zastupuje ve velkém oddělení paní
Mgr. Klárku Listopadovou, ta se nyní těší ze
své malinké dcery Stely.
Jsem ráda, že spolupráce školy a obce dobře

funguje. Pan starosta i letos o hlavních
prázdninách vylepšoval prostory – tentokrát
se měnily radiátory topení v mateřské školce
a školní jídelně. Velice si vážím jeho zájmu,
který věnuje naší Základní a mateřské škole
Holubov. Zaměstnanci základní školy,

mateřské školy, školní družiny a jídelny se
snaží zas svým umem a schopnostmi
přispívat k bezproblémovému chodu školy.
Přeji všem úspěšný školní rok 2014 / 2015.

DENÍK PIRÁTŮ -1.KAPITOLA:

livých perel. Všichni páťáci si nastoupili
s miskou v ruce a čekali, kolik korálků jim tam
skončí. S nejvyšším počtem korálků přišla
i největší zodpovědnost pro nového
admirála. Pro tento školní rok se jím stal
Jakub Čížek. Podle počtu korálků následovalo 6 kapitánů, kteří si losovali barvu své
perly a vybírali svou posádku. Nelehký úkol
vedení pirátské kroniky byl svěřen Karolíně
Haršové, které byla předána kronika. Týmovou práci si vyzkoušela nová družstva hned

při první hře. Nedílnou součástí každého
pirátského oděvu je šátek, a proto tato hra
prověřila připravenost našich pirátů. Úkolem
bylo svázat nejdelší šátkový provaz. Tělesnou
zdatnost a postřeh procvičili piráti za zvuku
bubínku, který udával rytmus jejich tanci.

Hledání nových pirátů

Prázdniny skončily, školní rok byl slavnostně
zahájen a tak nastal čas pro začátek
celoročního školního projektu s názvem
Deník pirátů. Ve čtvrtek 4. září se celá
posádka naší školy sešla v tělocvičně, kde se
začalo naše společné plutí. Hlavním úkolem
bylo zvolit si admirála a kapitány jednot-

- Mgr. Drahomíra Bodláková ředitelka ZŠ a MŠ Holubov
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Když nebylo slyšet bubnování, nebylo
možné vidět někoho se pohnout. Zvítězilo
družstvo, které mělo v poli více hráčů.
Mrštnost a důvtip byly nutností pro další hru,
při níž musel pirát odcizit z protihráčova pole
předmět a vrátit se s ním zpět do svého
doupěte. Ale jakýkoliv pohyb byl povolený

Zprávičky ze školičky
V novém školním roce 2014/15 bude
navštěvovat naši mateřskou školu 25 dětí ve
třídě Zajíčků (mladší děti) a 24 dětí ve třídě
Medvídků. Hned v polovině září čeká děti
divadelní
představení
pohádky „Jak
Lesněnka učila Zirkonu čarovat“. Ve čtvrtek
25. září se vláčkem s dětmi vydáme na

pouze po břiše a odnášená věc se nesměla
dotknout země. Poslední soutěž proběhla na
školní zahradě, kde bylo schováno 20
lístečků od každé barvy. Každá perla musela
najít všechny své barevné kousky. Za každý
úkol byly přiděleny body, které pomáhají
přiblížit se k pokladu. I přes nepřízeň počasí

bylo sluníčko na naše piráty zvědavé a tak
bylo možné si na závěr projektového dne
upéct nějakou dobrotu na ohni a zazpívat si
u toho pirátskou hymnu.

prohlídku zemědělské techniky do firmy
Agrio. Na začátku října dne 2. 10. v 17 hod. se
setkáme s rodiči na společné schůzce.
O týden později chystáme pro děti výlet za
zvířátky. Pojedeme na farmu v Chlumečku.
A než se přiblíží Vánoce, shlédnou děti ještě
dvě divadelní představení. Máme se na co
těšit.
Ale na co nechceme zapomenout? Co nás

potěšilo po prázdninách? Přivítalo nás nové
topení ve třídách i v jídelně a nové oplocení
školní zahrádky. Moc děkujeme za péči
a přízeň panu starostovi Jaroslavu Fraňkovi.
Těšíme se na setkávání s Vašimi dětmi
i s Vámi rodiči.

- Mgr. Jana Knížková -

Za MŠ Holubov - Jana Jungbauerová učitelka pověřená vedením MŠ Holubov

Oddíl skautů
Jako každý rok i letos
náš skautský oddíl
strávil krásných 14 dní
uprostřed
lesů
na
táboře v Tiché. Na toto
místo
jezdíme
už
mnoho let a vracíme se
tam stále raději a raději.
Přijíždíme na zelenou louku, ale jelikož je nás
hodně a práce nám není cizí, rodiče s dětmi
už vítá 14 vztyčených teepee, velká
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zastřešená kuchyň a další táborové
vymoženosti. A spolu s dětmi přijíždí spousta
zábavy, smíchu a i trochu práce. Letos jsme
tábor prožili po boku hlavního hrdiny Toraka
ve Hvozdu, který se děti snažily ochránit před
zlými duchy a démony. To se jim nakonec i
přes všechny překážky podařilo. Kromě her a
boje s démony se děti mohly i něco přiučit.
Míváme volitelné programy, tzv. workshopy,
kde si děti mohou vybrat, zda budou např.
hrát lakros, vyrábět chleba a máslo, meditovat nebo vyrábět náramky z padákového
lana. Na žádném táboře taky nesmí chybět

Příměstské tábory
v Holubově

Od 11. srpna bylo v klubovně holubovských
skautů pěkně živo. Přes léto většinou
prázdná a nevyužitá klubovna letos na
čtrnáct dní ožila a děti, které se zúčastnily
příměstských táborů, si tady užily spoustu
zábavy.
Kromě tradičního letního skautského tábora
jsme se letos rozhodli uspořádat také
příměstské tábory, jejichž hlavním cílem bylo
pomoci rodičům z okolí zajistit dětem aktivní
program během týdne. Tábory probíhaly ve
dvou turnusech a během pěti dnů se děti
zdárně pod pirátskou vlajkou doplavily k
pokladu nebo si vyzkoušely život ve světě

pořádná výprava. A že byla letos opravdu
pořádná, by Vám mohly starší skautky a
skauti vyprávět! Byli vysazeni na neznámém
místě a sami museli dojít na určený vrchol.
Někteří si poradili tím, že stopli auto a zeptali
se na cestu, jiní zas hledali cestu v bažinách...
Ale nakonec jsme se všichni shledali v
hospodě nad teplou polévkou.
No, na táboře jsme toho zažili ještě
spoustu, což jste mohli vidět na promítání
fotek a posezení „Vzpomínáme na tábor“,
které se konalo 3. 9. Ale teď už dost se
vzpomínáním, je čas se vrhnout do dalšího

skautského roku! Na všechny naše světlušky,
vlčata, skauty i skautky už se moc těšíme!
- Skauti z Holubova -

hmyzu. Součástí táborů byly také výlety, ze
kterých bylo jednoznačně nejúspěšnější
Hřiště bez bot v Českých Budějovicích. Také
se děti podívaly na svět z koňského hřbetu
nebo vyzkoušely zdolat horolezeckou stěnu.
Na základě ohlasů rodičů i dětí věříme, že se
tábory vydařily, a těšíme se na další ročník.
Tomu, že v naší klubovně mohl příměstský
tábor proběhnout, musíme moc poděkovat
obci Holubov, která nám umožnila a zafinancovala rekonstrukci toalet a skladovacího
prostoru. Využili jsme toho, že už je jednou
klubovna v pracovním rozložení a s pomocí
pracovníků obce jsme ji vybílili a zredukovali.
Budeme tam teď chodit ještě o něco raději
než dřív a za to obci Holubov velice
děkujeme!
Za oddíl skautů - Barbora Ježková - Beruška -
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Memoriál Milana Bušty
2. srpna 2014 uspořádal SK Holubov 1. ročník
Memoriálu Milana Bušty ve fotbale. Tohoto
turnaje se zúčastnila 4 mužstva: SK Holubov,
SK Zlatá Koruna, Slovan Černý Dub, Sokol
Křemže.
Vítězem se stal Slovan Černý Dub. Druhé
místo obsadil SK Zlatá Koruna, třetí Sokol
Křemže a čtvrté místo SK Holubov.
Děkujeme sponzorům, Autoprofi České

Posvícení
Letošní oslava vysvěcení obecní kaple Svaté
Anežky České a tudíž 4. holubovské
posvícení se konalo v sobotu 20. září 2014.
Zahájili jsme mší svatou v kapličce, mši
sloužil náš duchovní správce páter Andrzej
Urbizs. Při této příležitosti byla vystavena
mozaika obrazu sv. Anežky, do výklenku nad
vstupem, kterou pro nás zhotovil pan Pavel
Rožboud. U obecního úřadu byly pro děti
připraveny pouťové atrakce a divadelní
představení pohádky „O drakovi“ divadélka
Máma a táta.
Večer jsme ukončili Posvícení taneční
zábavou s kapelou K-club.

Budějovice, Hyundai, Pokrývačství Bušta,
Obec Holubov, MUDr. P. Pavčík, Ing. M.
Křivánek, Restaurace pod Kletí, Koloniál
Holubov a divákům za hojnou návštěvu.
SK Holubov sestoupil do nižší soutěže, kde
v podzimní části okresní soutěže se daří
střídavě oblačno.
Po čtyřech zápasech 2 vyhrané a 2 prohrané.
Všechny příznivce fotbalu zveme na další
zápasy.
- M. Bohatá -

Jelikož se účastníkům mše svaté líbila
modlitba ke sv. Anežce České, slíbili jsme, že
ji otiskneme:
Pane, udělej z nás nástroj svého pokoje,
abychom přinášeli lásku, kde je nenávist,
odpuštění, kde je urážka, jednotu, kde je
nesvornost, víru, kde je pochybnost,
pravdu, kde je blud, naději, kde je
zoufalství, radost, kde je smutek, světlo,
kde vládne tma. Pomoz nám, abychom
netoužili po útěše, ale těšili, po
porozumění, ale rozuměli, po lásce, ale
milovali. Vždyť kdo dává, ten dostane,
kdo odpouští, tomu se odpustí, kdo
umírá, vstane k životu. Svatá Anežko
Česká, oroduj za nás.
- MS strana
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Léto nám propršelo, babí léto vypadá, že
nepřijde, a jediná jistota do budoucna, která
se nabízí je zima a ta se určitě zeptá, co že
jsme dělali celé léto? Co asi se dá na to
odpovědět. No vyhlíželi jsme celé léto, kdy
už přestane pršet. Jinak řečeno jazykem
slavných: „tento způsob léta se mi zdá
poněkud nešťastným“ a k tomu když
přidáme „chčije a chčije“, tak je to věrné
vyjádření letošního letního počasí. Když se
ale podle této prognózy oblečeme a na
případný déšť připravíme, dá se přece jenom
nějaká ta toulka udělat. Chtěl bych s Vámi
navštívit kamenný kruh u Štěkře nazývaný
Gabreta nebo Na Gabretě, o kterém jsem se
již v květnu 2008 (to to letí) tak trochu zmínil
a který já osobně považuji za nejvydařenější
široko daleko (viz foto).
Nástupním místem je osada Štěkře nad
Zlatou Korunou ve směru na Zaluží. Je
proslulá nejen starobylou tvrzí, které pan
Kalkuš úspěšně navrací původní podobu, ale
je zde i Milan Kukla, který peče proslulé
„placky“. My projdeme Štěkří ve směru na
Zaluží a za ohradou pro ovce zahneme
doleva, po louce směr myslivecký posed
(kazatelna) na rohu mladého borového lesa.
Po levé ruce budeme mít rybník, ze kterého
vytéká potok do Vltavy, a od posedu podél
okraje pole stejným směrem uvidíme už na

vrchol kopce, kde jsou krásné vzrostlé duby,
a jsme na místě. Od silnice je to asi 600 m
a v novější turistické mapě je toto místo
označeno jako „obětiště“.
Kamenný kruh zde společně s kamarády
postavil Jan Fibiger, známý pod přezdívkou
Fíba. Jeho zájem o mytologii ho nakonec
dovedl k tomu, že zkusil kameny „potesat“
a tím jim dal dnešní unikátní podobu. Kruh je
tvořen středovým kamenem - oltářem s vytesaným symbolem slunce a hvězdné oblohy
a je tvořen pomocí čtyř spirál, které můžeme
vnímat jako čtyři roční období anebo
hvězdnou oblohu, která se zdánlivě otáčí
kolem středové hvězdy Polárky. Kolem
tohoto oltáře je 24 malých kamenů a na
každém kameni je vytesána jedna runa
runové abecedy. Runový kruh začíná na jihu
a byly zde použity runy podle Bernarda
Kinga z jeho knihy. Následuje další, druhý
kruh tvořený osmi většími kameny, který má
vztah ke světovým stranám a slunečním
svátkům. Každá světová strana je symbolicky
zasvěcena nějakému božstvu a existuje
mužská a ženská část tohoto kruhu. Sever
patří Wotanovi (Ódin), jih Donarovi (Thor), na
východě je Frija (Frigg)(viz foto) a na západě
Fraujo (Freyja). Mezi těmito kameny jsou
další čtyři a to na severovýchodě Fruma
sidus,na jihovýchodě Thule, na jihozápadě
Germania a na severozápadě Asatru
Boiohaemum. Dá se říci, že v době jarní
a podzimní rovnodennosti vychází slunce na
východě a zapadá na západě. V době letního
slunovratu se východ a západ posouvá
směrem k severu a v době zimního
slunovratu se východ a západ slunce
posouvá směrem k jihu. Poslední třetí kruh je
tvořen zakopanými kameny poskládanými
hned vedle sebe a má význam hlavně
vymezující a ohraničující prostor pro údržbu
a úklid místa. Na kruhu se občas pořádají
setkání, dříve až v počtu více jak dvaceti
účastníků, potom byla tato setkání trochu
v útlumu a v současné době se zase

setkávání daří, o čemž svědčí i článek „Letní
slunovrat“ v srpnovém čísle časopisu Regenerace, který mě tak trochu inspiroval.
Kruh začal vznikat na podzim v roce 1998.
Nejdříve to bylo o tom, postavit nějaký
kámen. Později se postavily dva kameny,
potom čtyři a ty se postupně doplnily
menšími kameny do tvaru kruhu. Dále došlo
k vyměnění menších kamenů tak, aby
souhlasil počet 24 a začalo první tesání run.
Potom byl oddělen středový kruh s runami
od ostatních čtyř kamenů, byly přidány další
čtyři kameny, takže vznikl druhý kruh a začalo jejich tesání. Původně byly kameny
vytesány v severském stylu, později byly
některé přetesány do domácího starogermánského stylu a ty kameny, které byly
vyměněny, jsou v současnosti přemístěny
o několik metrů dál od kruhu pod krásný
košatý dub. První kameny byly na místo
dopravovány značně složitě a namáhavě
převalováním. Později se už přepravovali po
kládách, šlo to podstatně lépe. Nejdelší trasa
přepravovaného kamenu byla ze vzdálenosti
150 m. Jeden kámen zde není z původního
místa a je to kámen s Donarem. Ten byl
přivezen ze Šumavy z Volar, kde byl v té době
stavěn Volarský kromlech. Tento kamenný
kruh nebyl při stavbě nijak energeticky
promýšlený a šlo zde spíše o estetické než
energetické působení. Na naší planetě Zemi
jsou místa posvátná, která žádné naše zásahy
a stavby nepotřebují a místa obřadní, do
kterých lze řadit i toto místo „Na Gabretě“,
které mu posvátnost dodává právě
prováděnými obřady a rituály.
Ještě existuje jedno místo v okolí, kde se Fíba
„podepsal“ a to je dole u řeky Vltavy asi 100
m proti proudu od místa, kde potok vytékající z rybníka, který jsem na začátku zmiňoval,
se vlévá do řeky. Je to kámen, který Fíba
vytesal počátkem roku 2000 přímo na břehu
řeky Vltavy a je jakousi poctou a oslavou
samotné řeky, která zde po miliony let
utvářela vzhled krajiny a která k sobě
přitahovala lidskou pozornost už od
pravěku. Obraz vytesaný do kamene
představuje Vltavu v podobě vodní ženské
bytosti a je doplněn dvěma runovými nápisy
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(viz foto). První nápis nese slovo Fuldaha, což
je nejstarší známé jméno řeky. Jméno bylo
zaznamenáno roku 872 ve Východofranských, tzv. Fuldských letopisech v souvislosti
se zápisem o porážce pěti českých knížat
u této řeky. O necelých 250 let později, tedy
v roce 1113 byla zapsána další podoba
jména této řeky jako Wulth-a. Mnich Kosmas
pak v roce 1125 zachytil slovanskou podobu
tohoto původně germánského jména jako
Wlitaua / Vlitava. Druhý runový nápis je
magickou kombinací, ve které byly použity
runy Uruz - divoká nezkrotná síla, Laguz
- voda a Othila - dědictví, země předků.
Význam nápisu se dá vyjádřit jako „Divoká
voda v zemi předků“.
V současné době je Vltava velkou vodní
dálnicí co do počtu posádek tak i opakujících
se splutí, ale když se těchto zkušených
vodáků, kteří znají Vltavu, jako své boty
zeptáte na tento krásný, umělecky i motivačně zdobený kámen, odpovědi se
nedočkáte. A kdo z Vás tu Vltavu občas,
anebo pravidelně splouvá, zajděte se ke

Pro toto číslo Holubovského zpravodaje
jsem připravila pár receptů pro nadcházející podzim.

Květák na plechu
středně velký květák, půl hrnku hladké mouky,
2 vejce, sůl, půl hrnku vody, olej, strouhanka
Z vody, mouky, vajec rozšleháme těstíčko,
osolíme a přidáme špetku muškátového
květu. Květák rozebereme na růžičky vložíme
do těstíčka a promícháme - tak, aby se
všechny růžičky obalily těstíčkem, a rozložíme na plech, vyložený pečícím papírem
lehce potřený olejem, a posypeme strouhankou. Poklademe plátky másla, zajistí
dokonalé zezlátnutí. Pečeme na střední
výkon přibližně půl hodiny.
Květák samozřejmě dáváme jen v jedné
vrstvě. Těstíčka nesmí být moc, jinak steče na
plech a spálí se. Péct na nejvyšší příčce, jinak
květák změkne, ale zezlátnout nestačí.

Karamelové řezy

Korpus: 4 vejce, 80 g cukru moučka, 2 PL oleje,
80 g polohrubé mouky.

kamenu podívat a potom není problém ho
i z vody najít.
Přátelé a kdo by ještě neměl dost toho
toulání a byl plný energie a síly k dalšímu
pochodu, projděte po pravém břehu Vltavy
až na Rohanův statek, dále po nové asfaltové
silničce nahoru na horizont a na první cestě

odbočující vlevo se vydejte po vrstevnici na
Rohanovu skálu. Odměnou Vám bude krásný
výhled, a pokud najdete borovici, která je na
fotce, navštívíte docela silné energetické
místo s příjemnou pozitivní energií.

Pudink: 800 ml mléka, 4 PL cukru krupice,
2 vanilkové pudinkové prášky.
Krém: 250 g másla, 1 zkaramelizované Salko,
250 g měkkého tvarohu v alobalu.
Poleva: 200 g hořké čokolády, 200 ml smetany
ke šlehání.

Nakonec posypeme kakaem nebo strouhanou čokoládou.
Pokud pečeme jako dort, tak jej 2x prořízneme a promažeme krémem z 1 celého
másla a karamelového salka, a je téměř jako
medovník.

Celá vejce s cukrem vyšleháme do husté
pěny, ručně vmícháme olej a prosátou
mouku. Těsto rozetřeme na vymazaný a vysypaný plech 30 x 40 cm a v troubě
předehřáté na 180°C upečeme. Korpus
necháme vychladnout.
Uvaříme pudink, horký nalijeme na piškot,
lehce potřený marmeládou. A necháme
vychladnout. Změklé máslo vyšleháme se
Salkem, po částech přidáváme tvaroh,
vyšleháme hladký krém. (Pokud mají
všechny tři suroviny stejnou pokojovou
teplotu, krém se nesrazí.) Krém natřeme na
pudink, zarovnáme a necháme v ledničce
ztuhnout.
Smetanu přivedeme k varu, odstavíme,
vsypeme do ní čokoládu nalámanou na
kostičky a mícháme, dokud se nerozpustí a
nevznikne hladká poleva. Polevu nalijeme na
krém a nakloněním plechu ji rozlijeme po
celé ploše. Zákusek necháme v ledničce do
druhého dne proležet.

Švestková nutela
z domácí pekárny

Medový moučník
300 g hladké mouky, 200 g cukru krystalu,
200 g zakysané smetany, 150 g medu, 2 vajíčka, 2 lžíce oleje, 1 lžička skořice, 1 lžička jedlé
sody.
V míse smícháme vejce, med, olej, zakysanou
smetanu a potom přidáme zbylé přísady.
Pečeme na plechu nebo v dortové formě.
Na upečenou buchtu naneseme krém:
Ušleháme 1 šlehačku a vmícháme 2 zakysané smetany + moučkový cukr

Mějte se dobře. - vakl -

1,5 kg vypeckovaných, umytých a rozmixovaných švestek, 100 ml rumu, 500 g cukru
krystalu 80 g kakaa - klasické kakao, vanilkový
cukr, 1 kakaový nebo čokoládový pudink
v prášku, 1 Gelfix (2:1)
Rozmixované švestky, rum, kakao, vanil. cukr,
pudink a Gelfix dáme do pekárny a zapneme
program "džem". Po půlhodině do pekárny
přidáme 500g cukru. Program nevypínat, jen
otevřít pekárnu a cukr přisypat a opět zavřít.
Po ukončení programu horkou směsí naplnit
skleničky a otočit je dnem vzhůru.

CIBULOVÁ
chuťovka k masíčku
1 kg červené cibule na proužky, 4 stroužky
česneku na plátky, 4 lžíce olivového oleje, 140 g
hnědého cukru nebo medu, 1 lžíce lístků
čerstvého tymiánu nebo půl lžičky sušeného,
1/4 lžičky mletého chilli ,, 200 ml červeného
vinného octa, špetka soli a pepře
Na oleji zpěníme cibuli a česnek. Pak
přidáme tymián, sůl, pepř, cukr (med) a promícháme.
Oheň snížíme na minimum a vaříme asi 40
minut až se vzniklá šťáva odpaří a cibule
začne karamelizovat.
Přilijeme vinný ocet, chilli a na prudším ohni
vaříme asi 30 minut. Když se odpaří skoro
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všechna tekutina, cibule nám ztmavne
- barvu má asi jako červené zelí. Můžeme
sterilovat v malých skleničkách, ale vydrží
docela dlouho v lednici.

Hrušková povidla
5 kg oloupaných a nastrouhaných hrušek,
¼ l rumu,1 kg cukr krystal nebo krupice,
1vanilkový cukr, mletá skořice, 1 badyán
– rozdrcený v hmoždíři, 1 lžička kyseliny
citrónové
Hrušky a vše ostatní smícháme a pozvolna
vaříme asi 6 hodin, dokud se šťáva neodpaří.
Dáváme do skleniček a otočíme víčkem dolů.
Pokud budete trpěliví a dodržíte dobu
vaření, povidla se zdají řidší, ale opravdu
netečou. Vynikající jsou na koláče, palačinky,
lívance a frgál s hruškovými povidly nemá
konkurenci.
Dobrou chuť všem, kteří naše recepty
vyzkoušejí.
- MS -

Oznámení pro občany
V sobotu 18. října 2014 pořádá obec Holubov sběr
želeného šrotu na území celé obce. Želený odpad můžete
složit před domem, občané z odlehlejších míst a samot
musejí místo skládky šrotu oznámit na tel. 602 305 953.
V sobotu 1. listopadu 2013 se uskuteční na území naší
obce sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
dle následujícího harmonogramu.
Třísov - křižovatka pod Vaňků
Třísov - náves

8.00 - 8.15 hod
8.20 - 8.35 hod

Holubov - transformátor u Gondeků
Holubov - nádraží ČD
Holubov - hasičská zbrojnice

8.40 - 9.00 hod
9.00 - 9.30 hod
9.35 - 9.50 hod

Krásetín - náves

9.55 - 10.15 hod

Opět žádáme občany, aby uvážlivě třídili železný, velkoobjemový a nebezpečný odpad, aby dodržovali stanovený harmonogram a nevozili odpad na stanoviště
předem. Je nutné aby každý občan pomohl sběrné firmě
svůj odpad naložit. Za tuto službu občané neplatí, sběr
hradí v plné výši obec. Upozorňujeme, že tento sběr je
však pouze pro občany, ne pro podnikající.

POZVÁNÍ NA KOUPÁNÍ

Obec Holubov pořádá pro místní občany jednodenní výlet
do termálních lázní v Bad Füssingu v Německu.

Termín : pátek 17. října 2014
Odjezd v 6.00 hod z Třísova, přes Holubov u školy a Krásetín.
Návrat kolem 19.00 hodiny.
Cena zájezdu včetně vstupu do lázní 500 Kč
Zájemci nechť se přihlásí na Obecním úřadě v Holubově,
zájezd je nutno zaplatit předem.

Obec Holubov zve seniory na tradiční Setkání, které
se koná v sobotu 22. listopadu 2014 od 14.00 hodin
v kulturním sále v Holubově
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Servis a prodej PC a notebooků
Počítače nové i levné repasované
Tiskněte až o 50% levněji. Kompatibilní tonery
a inkoustové cartridge do tiskáren a kopírek.
Zdeněk Jungbauer
Starostenská 216,
382 03 Křemže
E-mail: toneryju@seznam.cz
E-shop: www.toneryju.cz
Mobil: 721 854 809

Křemžský potok, jez Dívčí Kámen
oprava jezu a odbahnění zdrže

V období podzim 2014 až jaro 2015 budou probíhat stavební práce na jezu Dívčí
kámen na Křemžském potoce u Třísovského hamru. Stavební práce budou
spočívat v opravě poškozeného tělesa jezu a v odbahnění jezové zdrže. Z jezové
zdrže a stupňů vývaru jezového tělesa bude odtěženo celkem 5477 m3 přírodního dnového substrátu. Tento materiál bude vyvážen nákladními automobily po
zpevněné komunikaci od Třísovského hamru směrem k Holubovu a následně
ulicí „K Čističce“, ve které bude po dobu vyvážení sedimentu zakázáno parkování. Povodí Vltavy, státní podnik děkuje za pochopení a omlouvá se za dočasně
zhoršené podmínky provozu v této lokalitě.
- Ing. Tomáš Vaněček -

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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