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Zpráva z jednání OZ
ZO projednalo a schválilo

• rozpočet obce na rok 2015
• cenu vodného na rok 2015 - cena zůstává stejná jako v loňském roce
• podání žádosti z POV Jč kraje na rok 2015

na dotaci na rekonstrukci sklepních
prostor v hasičské zbrojnici Holubov – pro
klub Holoubek
podání žádosti z POV Jč kraje na dotaci
úroku z úvěru na ČOV Holubov
půjčku společnosti Lanová dráha obce
Holubov na překlenutí jarního období
zajištění posílení signálu pro dolní část
Holubova ve spolupráci s fi Telefonica O2
zakoupení 2 ks čerpadel pro SDH Třísov
uzavření veřejnoprávní smlouvy o vykonávání funkce přestupkové komise
s Městským úřadem Český Krumlov
žádost SDH Třísov o zajištění výroby 4 ks
WC na návsi v Třísově
podání žádosti o dotaci z grantu Jč kraje
na centrálu a čerpadlo pro SDH Holubov
podání žádosti o dotaci z grantu Jč kraje
na vybavení jednotky SDH Třísov
podání žádosti o dotaci z grantu Jč kraje
na tenisový kurt v Holubově
podání žádosti o dotaci z grantu Jč kraje
opravu vodovodu v Třísově
podání žádosti o dotaci z grantu Jč kraje
na cestovní ruch – infocentrum Holubov
žádost o odkoupení části pozemku
u holubovského mlýna
návrh paspartu dopravního značení pro
celé území obce Holubov
žádost o propachtování obecního pozemku
zakoupení mrazícího pultu do prodejny
Třísov
uspořádání okresního sněmu starostů
v Holubově
žádost SDH Třísov o příspěvek na opravu
hasičské stříkačky
žádost SDH Krásetín o příspěvek na
činnost
zajištění studie na úpravu půdních prostor v základní škole
úpravu sklepa v holubovském sále na
prostory pro hudební studio
zajištění sběru železného šrotu a svoz
nebezpečného a velkoobjemového odpadu
žádost o vyřešení příjezdové komunikace v Hamru
- Jaroslav Franěk, starosta obce -
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Vážení spoluobčané a návštěvníci
naší obce Holubov,

dne 2. března 2015 začala na území naší
obce jedna z největších prací na železnici
č. 194 České Budějovice – Volary. Z mého
pohledu je to akce, která se plánovala
a projektovala už hodně let a mnohdy

jsem nevěřil, že se vůbec uskuteční. Když
se v loňském roce začalo pracovat na
úseku tratě na Šumavě, bylo vidět, že se
něco děje. Při prvním kontrolním dnu
jsem se dozvěděl o plánovaných
termínech stavby, které byly proti původnímu termínu zkráceny. Práce na trati
v naší obci byly zahájeny 2. 3. 2015 a to
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rekonstrukcí nástupiště nádraží v Holubově
a v Třísově. Další úkol pro stavbaře byla
demontáž starého železničního mostu, což
není jednoduchá práce. Most se podařilo
demontovat, v současné době se provádí
úpravy, příprava na uložení mostu nového.
K různým názorům občanů i z okolních obcí,
bych rád řekl, že celý projekt trati i výměnu
mostu zajišťoval tým odborníků, architektů
a projektantů a nám laikům nepřísluší toto
posuzovat. Diskuse o tom, zda je mostu škoda
či ne, je v současné době zbytečná. Na celý
projekt revitalizace tratě bylo vydáno řádné
stavební povolení, které vydal Drážní úřad
Plzeň.
V době od 7. 4. do 15. 4. 2015 bude úplná
uzavírka železničního přejezdu v Holubově,

která vyvolá poměrně velké problémy v dopravě
u nás v obci. Způsob objížděk se v současné
době řeší a bude včas zveřejněn. Dále jsem
chtěl upozornit na výlukové jízdní řády, které
dopravci zveřejňují na zastávkách, ale jsou
také zveřejněny na stránkách obce Holubov
(www.holubov.cz). Co říci na závěr. Po dokončení prací budou upravena nástupiště, nádraží,
opraveny přejezdy a nakonec budeme mít
i nový most. Myslím si, že z mnoha návštěvníků
naší obce bude hodně lidí, kteří si ani nevšimnou, že most je jiný. Od 29. 6. 2015 by po mostě
opět měly jezdit vlaky. To je i dobrá zpráva pro
další generace, že naše trať z Českých Budějovic do Volar bude zachována i v budoucnu.
- Jaroslav Franěk, starosta obce Holubov -

ZPRÁVY ZE ŠKOLY - CO NÁS BAVÍ
Zápis do 1. třídy na školní rok 2015/2016

V letošním školním roce se uskutečnil zápis
do základní školy pro budoucí prvňáčky
v pátek 16. ledna 2015. Jak již bývá zvykem,
konal se v I. třídě ZŠ. Předškolákům, kteří

navštěvují mateřskou školu zde v Holubově,
toto prostředí není vůbec cizí. Pravidelně se
chodí dívat během školního roku na vyučování k prvňáčkům do školy a prvňáčci se
na ně vždy těší a rádi jim ukazují, co již ve
škole zvládli.
Letos se k zápisu dostavilo 15 dětí. Již
druhým rokem převažují děvčata, kterých
bylo zapsáno devět. Všechny děti byly
statečné, i když některé byly zpočátku

rozpačité, ale nakonec pracovaly s velkým
nasazením.
Děti
malovaly
obrázek,
poznávaly barvy, rozpoznávaly věci v začarovaném obrázku, přednášely nebo zpívaly,
určovaly geometrické tvary, pracovaly s nůžkami, někdo dokázal poznat i některá tiskací
písmenka, počítaly tečky a přiřazovaly k nim
čísla. Některé děti ještě zápasily se zavazováním kličky. Ale do nástupu školy je ještě
několik měsíců čas, a tak některé nedostatky
si jistě děti ještě docvičí.
Na nové kamarády se v září těší nejenom
školáci, ale i všichni zaměstnanci školy.
- Mgr. D. Bodláková, ředitelka školy -
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NOVINKY Z PIRÁTSKÉHO DENÍKU
Nejstarším záznamem v našem pirátském
deníku za uplynulé období je návštěva
Malého divadla v Českých Budějovicích, kde
jsme zhlédli představení Dalskabáty, hříšná
ves. Drdova pohádka byla takovým malým
vánočním dárečkem (16. 12.), a pak jste se
s námi mohli u kapličky společně těšit při
Živém betlému (17. 12.). Tento pilný týden
jsme společně zakončili malou vánoční
oslavou, při níž jsme společně zpívali, jedli
a rozdělovali dárky.
Po vánočních prázdninách se piráti nejen
učili novým věcem, ale i připravovali dárečky
pro naše budoucí kamarády k zápisu do
1. třídy. Na konci ledna (27. 1.) proběhl

Zprávičky ze školičky

Hned po novém roce vyrážíme skoro již
tradičně na tříkrálovou obchůzku po Holubově.
Děti se rády ustrojí do kostýmů třech králů a se
známou koledou přejí štěstí, zdraví našim
spoluobčanům. Očekávanou akcí zejména pro
naše nejstarší děti je zápis do 1. třídy základní
školy. Ten se uskutečnil 16. ledna 2015 a z naší
mateřské školy bylo přijato 13 nových školáků.
Děti se zúčastnily ekovýchovného programu
na téma Putování vodní kapky. Názorně
a poutavě přijela o koloběhu vody povídat
dětem lektorka z Cassiopeii v Českých Budějovicích. Na konci měsíce ledna nás s milou

projektový den, při němž nám lektorka
z Cassiopey připomněla důležitost třídění
papíru, jeho historii a dokonce jsme si zkusili
sami vyrobit ruční papír. Piráti se tak mohli
dozvědět spoustu zajímavostí a také si každý
domů odnesl vlastní výrobek.
Na konci února (26. 2.) jsme si dalším projektovým dnem připomněli výročí našich dvou
významných spisovatelů a autorů pohádek
Boženy Němcové (195 let od narození)
a Karla Čapka (125 let od narození). Ráno
jsme se sešli v tělocvičně a žáci 4. a 5. ročníku
nám zahráli s vlastnoručně vyrobenými
loutkami pohádku O plaváčkovi, čímž
navodili pohádkovou atmosféru, která nás
provázela celým dnem. První cenné body
bylo možno získat za pohádkový převlek,

proto jsme se ve škole mohli potkat
s vodníkem, princeznou, vílou nebo třeba
i hloupým Honzou. Poté začali pracovat naše
pohádkové bytosti na připravených stanovištích, kde na ně čekaly úkoly jako např.
poskládat text jedné pohádky od Boženy
Němcové, osmisměrka, popletené názvy
pohádek, kvíz, tajenka apod. Před pohádkově buchtovým obědem jsme společně
v tělocvičně zakončili práci prezentací
splněných úkolů a zpěvem. Získané body
jsme proměnili na perly, za které jsme si
koupili chybějící části pirátského ostrova.
A už teď se těšíme na další dobrodružství,
jenž na nás čekají do konce školního roku.

pohádkou „O Kačence“ navštívilo divadlo Luk.
Únor si vybral nemocnost za celý rok. Kromě
toho, že byla zrušena pravidelná návštěva
předškoláků ve škole, byl též přerušen provoz
mateřské školy o jarních prázdninách. Ale nyní
již v očekávání blížícího se jara se těšíme na
sluníčko a věříme, že ve zdraví užijeme aktivity,
které nás čekají. Po veselém karnevalu, který
svým programem obohatila Anna Vávrová ze
společnosti U Ententýka, nás čeká výlet
autobusem. Pojedeme do Malého divadla
v Českých Budějovicích. Pokud bude v provozu
nový most, rádi bychom se vydali na výlet
vláčkem. Během sportovního dopoledne
oslavíme Den dětí. Budeme na zahradě opékat

buřtíky a vydáme se na návštěvu k místním
hasičům. Čeká nás závěrečný výlet na Hřiště
BezBot a samozřejmě jako každý rok se
rozloučíme s našimi předškoláky při Zahradní
slavnosti. A na závěr důležité upozornění pro
naše budoucí nováčky.

- Mgr. Jana Knížková, vychovatelka ŠD -

Ve dnech 20. až 22. dubna 2015
od 8.00 - 11.00 proběhne

zápis dětí do mateřské školy
v Holubově pro školní rok
2015/16.
Těšíme se na Vás!

- Bc. Helena Čížková -
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Masopust v Krásetíně
Milí sousedé, 14. února jsme v Krasetíně
oslavovali masopust. A oslava to byla opět
velkolepá. Před hospodou se sešlo kolem
třiceti masek, několik muzikantů a přihlížejících. Jako tradičně jsme nejdříve dostali

svolení od pana starosty, posílili masopustního
ducha a pak se v průvodu vydali obcházet ves.
Za doprovodu hudby jsme tančili a hlavně se
vydatně občerstvovali v každém domě, kde
nám otevřeli. Navečer jsme se pak sešli v hospodě, kde byl průvod oficiálně ukončen.
Hudba, tanec a zábava ale pokračovaly dál

a tak jsme mohli posilovat svého ducha a naplňovat svá břicha až do noci.
Děkujeme všem, kteří se přišli bavit s námi,
obdařili nás svou pohostinností anebo
jakýmkoliv jiným způsobem přispěli k tomu,
abychom mohli masopust pořádně oslavit!
- av -
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Již 9. obecní ples

Dětský karneval

se konal v pátek 5. února 2015 v kulturním sále
v Holubově za hojné účasti obyvatel Holubova i z okolí. Za podporu děkujeme zejména
sponzorům, mezi něž patří v prvé řadě firma
Grafobal Bohemia s.r.o, ZD Podkleťan
Křemže, Pokrývačství Bušta, Zemní práce
L. Hruška, manželé Hájkovi Krásetín. Poděkování patří i všem, kteří přispěli dle svých
možností třeba hráběmi či ponožkami
vlastní výroby nebo jinou, drobnou cenou.
Muzika hrála až do bílého rána, všichni se
radovali, jedli, pili, hodovali. Doufáme, že se
všem zúčastněným líbilo a těšíme se na 10.
výročí obecního plesu .
- MS -

V sobotu 28. února jsme si společně s dětmi
užili již tradiční karnevalové odpoledne
v holubovském sále. U vstupu dostaly děti
malé pohoštění a lísteček do tomboly. A pak
to vypuklo. Celý průběh karnevalového veselí
měla v režii posádka námořníků. Tancovalo
se, soutěžilo a malí i velcí byli za svou snahu
odměňováni sladkostmi a jinými drobnostmi. Podle hojné účasti je vidět, že holubovský karneval mají v oblibě nejenom
místní, ale i přespolní. Děkuji organizátorům
za skvělou zábavu a doufám, že naši milí
námořníci si k nám opět najdou cestu. Tak za
rok AHOJ!
- Petra Sixlová -

Masopust v Holubově
V neděli 7. února 2015 po 9. hodině udělil
starosta obce pan J. Franěk růžičkové
a střapaté koledě povolení k masopustnímu
koledování. Poté koledníci a ostatní masky
vyrazili za doprovodu harmoniky Holubovem na masopustní koledování.
Počasí koledníkům tentokrát moc nepřálo,
zima se pokoušela ukázat svou pravou tvář a
tak možná, že sněhové přeháňky, mrazivé
počasí a probíhající chřipková epidemie
odradily některé občany od účasti na
letošním masopustu.
Ovšem ti, kteří se zúčastnili, pohybem
a nejen jím se zahřáli a všichni jedli, pili,
hodovali, zpívali a tancovali.
Děkujeme všem koledníkům, maskám za
udržování tradice a všem ostatním příznivcům za štědrou koledu.
- MS -
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Vrána

Vrána je všeobecně známým ptákem naší
přírody. Pro svůj černý šat a podobnou
střední velikost bývá často nesprávně
považována za samičku havrana, se kterým
má však společné pouze to, že patří do čeledi
krkavcovitých.
Ve skutečnosti jsou to dva samostatné druhy
s odlišným způsobem života.
Na našem území žije vrána ve dvou
poddruzích. Vrána obecná černá má celkově
černé zbarvení, vrána obecná šedá /šedivka/
se liší šedým tělem pouze s černou hlavou,
hrudí, ocasem a křídly. Vrány obývají otevřenou krajinu, v níž se střídají pole, pastviny,
staré aleje, polní lesíky, porosty lemující
okraje vod. Na rozdíl od havrana nehnízdí
v koloniích, ale jednotlivě. Hnízdo bývá
zpravidla ukryto ve vršku vysokého stromu.
Potrava je velmi rozmanitá. Zahrnuje
bezobratlé drobné savce, vejce ptáků,
mláďata savců a ptáků, mršiny zvířat, plody,
semena a zemědělské plodiny.
Ačkoliv jsou vrány nechvalně známé
jako lupiči ptačích snůšek a škůdci
drobné zvěře, mohou být i velmi užitečné.
Před několika lety došlo na Křemžském
rybníku, patrně v důsledku vysokých
teplot a přerybnění, k masivnímu úhynu rybí
násady. Těla leklých kapříků tu naplavena

Vážení přátelé, píši tento článek v době, kdy
se na východě dere sluníčko do blankytně
modré oblohy, a všude kolem to začíná
vonět - no čím jiným, - než jarem. Ano
přátelé, dožili jsme doufám všichni ve zdraví
roku 2015, a pokud se nestane něco
mimořádného, tak se dá napsat, že zimu
máme za sebou. Je pravda, že „březen za
kamna vlezem a duben ještě tam budem,“
ale to už se dá vydržet, i když by to náhodou
nastalo.
Minule jsem se vymluvil na sešlost věkem
a podobná privilegia dříve narozených a pokusil jsem se s Vámi podělit o myšlenku
smyslu lidského žití a bytí, která se mi honila
hlavou. Přiznávám, že mám ještě jedno téma
v hlavě a slibuji, že už příště dám pokoj. Je to
ta nejjednodušší a pro všechny nás charakteristická otázka „proč“. Proč je to takhle. Kde

vlnami hustě lemovala břeh u hráze a do
okolí se pozvolna začínal šířit neodbytný
nasládlý zápach tlejícího rybího masa. To
byla příležitost pro vrány, které v tu dobu
dokrmovaly vzrostlé potomstvo. Slétly se
sem z daleka. Jindy poklidný rybník a nebe
nad ním, náhly ožily nezvyklým ruchem,
neustálým koloběhem odletů a příletů
starostlivým vraních rodičů vytrvale
zásobujících mláďata na hnízdech kusy

že se stala ta chyba? Kdy došlo k tomu, že
jsme tolik tolerantní ke lžím, které jsou
obecně prezentovány jako pravda? Co asi
vyroste z našich dětí a vnoučat, které denně
vidí, že lhaní je běžným komunikačním
prostředkem dospělých?
Žijeme podle mého názoru stále ve větším
chaosu a lidé, kteří jsou na vedoucích
postech, nás vedou na scestí šíření nepravd,
demagogií, a i nakonec špatnými příklady
svého osobního života. Pravdu můžeme
poznat jedině tehdy, když ji používáme ve
svém životě, a ve všem, co děláme. Tou
důležitou věcí je právě snaha o to, žít
v pravdě a učit to i své děti. Myslím si, že
člověk, který ve svém, životě používá „své
malé lži“, je potom schopen tolerovat i ty lži
velké, se kterými se setkává na pracovišti, při
různých projevech politiků i vládních činitelů
a v neposlední řadě i ve své rodině. Pro
takového člověka se lež stává součástí života
a bere ji jako samozřejmost. Z malých lží se
potom stávají velké a doba, kdy se člověk
mohl opřít o svůj charakter, podaná ruka, či
dané slovo, které mělo větší váhu než
bezpočet razítek a potvrzení, se stává fikcí.
Hodně je slyšet mezi lidmi při hovorech
o duchovních principech a budoucnosti
lidstva „co já zmůžu?“ a krčíme rameny. Když
si všichni tohle řekneme, můžeme s klidem
už teď vlézt do rakve a přibouchnout za

rybích těl. Den ode dne šupináčů ubývalo
a brzy nezůstala po rybí tragédii na břehu ani
památka.
Vrána obecná v našem kraji hnízdí.
V příspěvku bylo čerpáno z materiálů České
společnosti ornitologické.
- Pavel Jakeš /vlastní ilustrace: vrána obecná šedá/

sebou víko, protože proč čekat, až nás tam
někdo strčí. K čemu je život v duševním
utrpení, po kterém přichází vždy utrpení
fyzické, tedy nemoci, které nám užírají kromě
svědomí i naše tělo. Při rekapitulaci našeho
života, která ale přichází většinou až při
upoutání na lůžko, kdy už nejsme schopni
nic vykonat a uvědomujeme si, že svou
přítomností na tomto světě obtěžujeme ty,
kteří se o nás starají, je toto poznání neúprosné. Stále v naší mysli budeme mít myšlenky
na to, co jsme chtěli, nebo mohli udělat
a neudělali, co jsme chtěli říci těm, které
milujeme a nějak na to nebyl čas a nakonec
už zase chyběla síla.
Narůstající zdravotní problémy dnešní
populace jsou odvislé podle mého názoru
od vnitřního duševního stavu každého
jednotlivce. Je to boj se zlem, které ve světě
kolem nás i v nás samých se stupňuje. Pokud
má člověk v sobě jen malý kousek lásky,
vytváří rozpor mezi tím, jak žije a jak by chtěl
žít. Tento vnitřní konflikt přináší dříve nebo
později onemocnění. Proto musíme na své
vnitřní harmonii a lásce neustále pracovat
a postupně tak docházet k pochopení
duchovních principů. Každý jednotlivec
vede svým konáním civilizaci k prosperitě,
nebo pádu. Energie, která propojuje všechny
lidi celého světa se formuje naším myšlením
a našimi činy, a nikdo nezůstává stranou,
všichni se na tom podílíme.
K tomu, abychom byli tvůrci budoucnosti
pro naše děti, je třeba usilovat po všech
stránkách o žití a tvoření v lásce a harmonii.
strana
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Pokud věříme v nesmrtelnost duše a její
opětovný návrat v jiném těle, měli bychom
vědět, že když teď budeme dělat něco
špatného, narodíme se příště do horších
podmínek, než v jakých žijeme teď.
Mnoho lidí je přesvědčeno, že škola, televize,
internet, noviny, úředníci, vládní činitelé atd.
nám říkají pravdu. Záplava informací je tak
obrovská, že většině lidí nestačí čas na jejich
posouzení „selským rozumem“. Přetíženi
těmito (des)informacemi nemůžeme snadno
a rychle najít cestu k poselstvím, která nám
zanechali naši předkové. Jsou to poselství,
která ještě měla „ hlavu a patu“ a vše do sebe
zapadalo a navazovalo. Dnešní situace je
také způsobena naší pohodlností a sklonem
většiny, nechat se ovládat (máme v tomto
oboru dlouholetou tradici) někým, kdo o sobě tvrdí, že tomu rozumí a má na to právo.
A právě proto si myslím, že jediná cesta, jak
z toho ven, je přestat být lhostejný a začít pro
to něco dělat. Ti, co chtějí ovládat tento svět,
potřebují ke své manipulaci jimi řízený chaos
a strach. Ten potom vede k vyčerpání,
zoufalství, destrukci a následným nemocem.
Proto je třeba nezahálet a neustále kultivovat
svoje lidství a toto přenášet do svých rodin
i na své nejbližší přátele. Je to podle mého
názoru jedna z cest, jak se dopracovat k lepší
budoucnosti. Ta druhá cesta je cestou
poslušného stáda, které se pro svou pohodl-

nost nechá ovládat a manipulovat kamkoli,
jen aby se nemuselo samo starat a rozhodnout. Pokud nebudeme k věcem, které se
dějí, lhostejní, a budeme kultivovat své
rodiny, přinese to lepší budoucnost, ze které
se budeme těšit nejen my, ale i další generace. Klíčem k tomuto rozhodnutí je lidská
vůle. Pokud se při rozhodování o jakémkoliv
činu rozezní „struna našeho srdce“, je to
znamení, že jdeme tou správnou cestou.
Pokud se tak nestane, měli bychom naše
rozhodnutí přehodnotit. Důležitou věcí pro
náš duchovní vývoj je nejen o duchovních
principech číst nebo hovořit, ale je nutné je
aplikovat ve svém životě. Všichni hledáme
nějaké principy a zákony, jenže každý si
zákony vykládá jinak. Tak se může stát, že
muslim zabije křesťana a podle jeho chápání
je to správné a přijde do nebe. Jenže
křesťanovi se to nelíbí, protože zabití je v jeho zákonech zločin. Kde je tedy chyba? Je
v nás. Pořád potřebujeme, aby nás někdo
vedl a řídil, ať už jsou to politici nebo církve.
Měli bychom pochopit, že tím nejlepším,
nejvyšším, nejsprávnějším a nejspravedlnějším zákonem a cestou je konat vše skrze
srdce, neboť hlas srdce je hlasem božím.
Jakákoliv myšlenka nebo čin, který prošel
jenom hlavou bez účasti srdce je scestný.
Kolik věřících chodí do kostela nebo mešity
prosit o pomoc a odpuštění za spáchané činy

a stačí pár motliteb a vše je smazáno
a můžeme „konat“ dál. Je to bohužel pro
mnohé pohodlnější, než žít v lásce a tvořivé
harmonii s celým světem. Přál bych si, aby
konečně někdo, kdo řídí tento svět, už
konečně otočil tím vypínačem, abychom z té
temnoty mohli prohlédnout. Pokud jste
dočetli až sem, tak mi ještě dovolte použít
citaci našeho velikána Alberta Einsteina:
„Svět je nebezpečné místo k žití; ne kvůli
lidem, kteří jsou zlí, ale kvůli těm, kdo s tím
vůbec nic nedělají“.
A kam se projít na jarní procházce? Doporučuji na Dívčí kámen. Zřícenina je opečovávána a je to vidět (viz foto). Kdo tady nějakých
pět let nebyl, bude s určitostí překvapen.
Vznikají zde kontrastní pojetí (středověké?)
architektury různě zhotovených zábradlí, ať už
masivního - v Latránu, nebo symbolického - na
stráni pod palácem (viz foto). Pro pobavení
ještě předkládám naučnou ceduli, (viz foto),
kterou jsou reprezentováni Rožmberkové,
kteří ze staré Rožmberské cesty jezdili po
mostě na hrad. Kdyby se toho některý z Rožmberků dožil, tak by se asi divil. Cedule je stále
na původním místě na protější stráni
Křemežského potoka, ale už pracuje zub času
a stává se špatně čitelnou. Ale za fotku to
určitě stojí, zvláště se všemi účastníky Vaší
procházky. Tak ať se Vám dobře šlape.
Mějte se dobře. - vakl -

Obnovená tradice?

8. březen je v kalendáři stále veden jak o Mezinárodní
den žen. Sametová revoluce tento svátek málem
poslala do propadliště dějin. Za totality dostávaly ženy
při této příležitosti většinou karafiáty, které se u nás
pěstovaly. Dnes se dováží až z daleké Kolumbie, kde se
pěstují na stovkách hektarů. A světe div se - karafiát
s asparágusem se vrací do našich květinářství. Někteří
muži je kupují ženám z recese, jiní z nostalgie.
8. března se sešlo v hostinci „U Kuchařů“ v Krásetíně pár
nadšenců, kteří si zde již tradičně připomínají Mikuláše,
hrají a zpívají vánoční koledy a nechybí ani příchod Tří
králů, aby si připomněli i oslavu MDŽ. Přítomným
ženám muži popřáli, každá žena dostala červenou růži
v elegantní vázičce a jak jim to slušelo, posuďte sami.
Že Vám to nikdo neřekl a rádi byste přišli? Přijďte za rok,
budeme tam!
- Vakl -
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poléváme polevou a necháme ztuhnout. Před
podáváním zdobíme hvězdičkou šlehačky.
Kdo by se nechtěl dělat s malými dortíky
– udělá klasický dort.

Nejprve nastrouháme na hrubém struhadle
mozzarellu, přidáme mouku a ostatní
přísady, vypracujeme těsto jako na pizzu a necháme vykynout.
Z těsta uděláme kuličky velikosti ořechu. Do
každého „koláčku vmáčkneme“ půlku rajčátka, olivu nebo kolečko párku, potřeme
olivovým olejem nebo máslem, osolíme,
posypeme oregánem nebo bazalkou a pečeme na 170°C asi 20 minut.

Sýrový koláč
Těsto: 20 dkg hladké mouky, 10 dkg másla,
1 vejce, lžička soli

Tentokrát jsem pro naše čtenáře připravila
jeden vynikající moučník z kuchyně paní
Jany Mandelíčkové z Krásetína.
A pro ty, kteří nemusejí sladké, pár receptů
na slané koláče.

Vídeňské sachříky
Těsto: 150 g másla, 150 g pískového cukru,
40 g kakaa, 3 vejce, 150 ml smetany, 150g polohrubé mouky, třetina prášku do pečiva
Poleva: 80 g hořké čokolády, 20 g másla, 3 lžíce smetany - rozpustíme ve vodní lázni
Na promazání džem - nejlépe meruňkový,
ale i s višňovým je moučník výborný.
Máslo ušleháme s cukrem a kakaem a postupně přidáváme celá vejce vždy jedno po
druhém a stále šleháme do hladké směsi.
Postupně lehce vmícháme vlažnou smetanu
a mouku s práškem do pečiva. Těsto nalijeme
na plech vyložený pečícím papírem a dáme
péct. Vychladlý korpus překrojíme, promažeme džemem a spojíme. Z korpusu vykrajujeme kolečka asi 5 cm v průměru, která

Vážení, v Hostinci u Kuchařů se blíží začátek
nové hudební sezony, a proto bychom Vás
rádi připravili na to, co se u nás letos bude
dít. Zahajovací koncert bude tentokrát
velkolepý, vystoupí u nás legenda českého
undergroundu, kapela PLASTIC PEOPLE OF
THE UNIVERSE! Za nepřízně počasí se
tentokrát bude koncert konat v holubovském sále. Další vystupující bude taktéž
světový, jedná se totiž o muzikanta až
z Aljašky. GEORGE McCONKEY k nám se
svou precizní harmonikou přinese atmosféru

Rohlíčky
250 g rostlinného tuku - Hera, 1 bílý jogurt
150 g, 400 g hladké mouky. kečup nebo
cikánskou omáčku, kolečka salámu nebo šunky, pórek, sýr eidam, žampiony, vejce na
potření, kmín na posypání.
Ze všech surovin vytvoříme těsto. Rozdělíme
na 2 díly, vyválíme a nakrájíme na čtverce.
Každý čtverec potřeme kečupem nebo
cikánskou omáčkou, poklademe salámem,
přidáme nakrájené žampiony, pórek a plátek
eidamu. Srolujeme do rohlíčku a dáme na
plech s papírem. Rohlíčky potřeme rozšlehaným vejcem a posypeme kmínem. Upečeme ve vyhřáté troubě.

Náplň: 10 dkg šunky, 5 vajec, 2 dcl smetany, 15
dkg strouhaného sýra, špetka muškátového
oříšku, sůl, bílý pepř
Z uvedených surovin vypracujeme hladké
těsto, zabalíme do folie a necháme odpočinout v lednici.
Těsto vyválíme do kulaté koláčové formy,
vytvoříme vyšší okraj a asi 15 minut
předpečeme a poté zalijeme náplní z vajec,
smetany, sýra a koření, posypeme šunkou,
kterou jsme předem nakrájeli na kostičky
a opekli na pánvičce na trošce másla.
Koláč pečeme ještě asi 30 - 40 minut na
160°C, dokud náplň neztuhne a nezezlátne.
Dobrou chuť všem, kteří vyzkoušejí naše
nové recepty.
- MS -

Pizza jednohubky
250 g hladké mouky, 250 g mozzarelly, 2 lžíce
olivového oleje, půl sáčku instantního droždí,
lžička cukru, lžička soli, vlažná voda na
zadělání.
na jednohubky-rajčátka,olivy nebo kolečka
párků, oregáno nebo bazalka na posypání
dob zlaté horečky, až zapomenete, v jakém
že to zapomenutém koutě světa se
nacházíte. Další má v programu místo MILOSLAV KEMEL, kterým Vám zahraje za doprovodu VLADIMÍRA DVORSKÉHO své šimlovité a baladické písně. Další koncert
bude patřit pravému poctovému blues, a to
v podání JIŘÍHO ŠLUPKY SVĚRÁKA se svou
skupinou NEJEN BLUES. Milovníci folku
a poezie pak jistě ocení vystoupení KARLA
VEPŘKA. Začátek prázdnin bude patřit
Anně Polívkové, herečce, která se rozhodla
zpívat. Vystoupí u nás za doprovodu IBYHO
POPA a Vám můžu slíbit, že u tohoto koncertu se určitě nudit nebudete. Podobně tomu
bude i u kapely TRABAND s jejími
chytlavými melodiemi a rytmickými písněmi,
které Vás jen těžko nechají sedět na zadku.
Dalším naším návštěvníkem, kterého budete
znát asi spíše jako herce, bude OLDŘICH
KAISER, který zde bude doprovázet DÁŠU
VOKATOU, známou undergroundovou
písničkářku. Koncem léta k nám zavítá

českobudějovická kapela SPOLEKTIV. Ve
stylu artfolk k nám přijede připomenout
svou slávu z devadesátých let. Konec sezóny
pak bude podobně velkolepý jako její
začátek – budete u nás moci opět slyšet
LENKU DUSILOVOU, tentokrát za doprovodu BEATY HLAVENKOVÉ A JUSTINA
LAVASHE.
Více o jednotlivých koncertech na
WWW.UKUCHARU.CZ
Budeme se na Vás těšit! - av -
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Upozornění pro občany
Od loňského léta je v Holubově u obecního
skladu k dispozici kontejner na ukládání bioodpadu, trávy, odpadu ze zahrádky, který se
následně odváží do Vrábče ke kompostování.
Větve ze zahrad obec zdarma seštěpkuje,
stačí se jen objednat a domluvit na obecním
úřadě.
Upozorňujeme občany na zákaz zakládání

Oznámení pro občany
V sobotu 11. dubna 2015 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 8.40 - 9.00 hod
Holubov - nádraží ČD
9.00 - 9.30 hod
Holubov - hasičská zbrojnice
9.35 - 9.50 hod
Krásetín - náves

a rozšiřování černých skládek kdekoliv na
území obce Holubov. Všichni ti, kteří vozí
odpad na černou skládku za Jakešů, na
Bejkovku u rybníka, za trať u Ondráků
a jinam do různých struh a stok se vystavují
riziku udělení pokuty.
Ani situace ohledně třídění opadů není v pořádku. Kolem kontejnerů je neuvěřitelný
nepořádek, odpad se válí po zemi a v každém kontejneru je něco, co tam nepatří.

předem na obecním úřadě.
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.

Velkoobjemový a nebezpečný odpad si musí
každý z nás nechat doma a odevzdat ho při
jarním a podzimním svozu. I tato služba je
bezplatná.
Bohužel jsou mezi nám stále ještě občané,
kteří dosud nepochopili výhody systému
žetonů a možnosti bezplatného třídění
odpadů a žetony si nekupují. Je potom otázkou, kam ukládají odpad, který nelze vytřídit.
- Jaroslav Franěk -

Upozornění pro majitele
domácích mazlíčků

Do konce května je nutno dle
obecní vyhlášky uhradit poplatek za psa. Rovněž vyzýváme ty
majitele, kteří mají psa a dosud
ho nepřihlásili, aby tak učinili
nejpozději do 3 měsíců věku psa.

9.55 - 10. 15 hod

Sběr železného šrotu se uskuteční na
území obce v sobotu 18. dubna 2015.
Šrot můžete nechat před domem,
pouze odlehlá místa raději hlaste

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým,
kteří se přišli dne 19.února 2015
naposledy rozloučit

s panem Josefem Fošumem
z Krásetína,

Obchod

Dívčí kámen v Třísově

změna pracovní doby od 1.dubna 2015
PO - PÁ - 7.30 - 13.00 14-16.30 h
SO - 7.00 - 11.00
NE - Zavřeno

SMS
Znovu připomínáme, že
tam, kde není slyšet hlášení
místního rozhlasu, je možno požádat na obci o zasílání sms zpráv.
Své číslo mobilního telefonu
můžete nahlásit osobně na obci
nebo na tel. 380 741 229 nebo na
mail adrese:
sekretariat@holubov.cz
Vzhledem k tomu, že tato služba je
zpoplatněna, zasíláme sms zprávy
pouze na jeden telefon do rodiny.

Tel: 731 522 511
děkujeme i za donesené květinové
dary.

fedor@elektrosos.cz

Manželka Marie a děti s rodinami.

Certifikace: RAYCHEM
Podlahové topení
ochrana okapů proti ledu
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Správa CHKO Blansk les a Obec Holubov
si vás dovolují pozvat na tyto akce:

P edná ka Ji ího Brabce – Ho e ky, nejvzácn j í kytky ji ních

kde: Informa ní centrum Holubov
kdy: tvrtek 9. dubna od 18 hodin

ech

P edná ka Ing. arch. Ond eje Melouna – Jak se staví ze slámy

kde: Informa ní centrum Holubov
kdy: tvrtek 14. kv tna od 18 hodin

Pochod Blansk m lesem, tentokrát vesnicemi s lidovou barokní gotikou, po

pravém b ehu Vltavy, p es Zlatou Korunu, Ple ovice a Dobrou Vodu do Holubova
kde: sraz ú astník je na autobusové zastávce Kosov u Kamenného Újezda
kdy: v sobotu 18. dubna v 9:20 hodin

Holubovsk trh lokálních produkt Blanského lesa, p ipraven bude i

doprovodn program: exkurze na keltské oppidum v T ísov s archeologem,
divadlo a sout e pro d ti.
Kde: p ed budovou OÚ Holubov
kdy: v ned li 24. kv tna od 10 do 16 hodin

Oznámení: CHKO Blansk les nadále provozuje své deta ované pracovi t pro stavební
problematiku v Infocentru Holubov, a to v dy 2. tvrtek v m síci od 8:00 do 14:00.
Aktuální informace: www.blanskyles.nature.cz

Občanské sdružení Diakonie Broumov
je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany
z okraje společnosti – materiální
pomoc sociálně potřebným, azylové
ubytování i pracovní příležitost.

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
• Letního a zimního oblečení /dámské,
pánské,dětské/

• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek,
záclon,

•

Látky (minimálně 1m2, prosíme,
nedávejte nám odřezky a zbytky látek)

•

Domácí potřeby-nádobí bílé i černé,
skleničky- vše nepoškozené

• Vatované a péřové přikrývky, polštáře
a deky

• Obuv – veškerou nepoškozenou
• Hračky – nepoškozené a kompletní
• Peří, péřové přikrývky a polštáře
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

Skauti Vás zvou na

CHARITATIVNÍ JARMARK
na podporu
projektu Pomozte dětem
v sobotu 11. 4. 2015 před
obecním úřadem v Holubově
(čas bude upřesněn na plakátech)
jarmark
hry a tvoření pro děti
běh pro kuře

•

ledničky, televize, počítače a jinou
elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů

• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty
se transportem znehodnotí

• znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční:
dne:
čas:

17. 4. 2015
17 – 18 hod.

dne:
čas:

18. 4. 2015
14. 30 – 16 hod.

místo:

Holubov u Fraňků

Věci prosíme zabalené do igelitových
pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Prosíme o finanční příspěvek na dopravu
Děkujeme za Vaši pomoc.

Redakční rada
Holubovského zpravodaje
přeje všem občanům
radostné Velikonoce.

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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