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Zpráva z jednání obecního zastupitelstva
ZO projednalo a schválilo:
- koupi pozemků 1249/3; 276/5 v k.ú.
Holubov
- žádost o dofinancování školní jídelny
- uzavření smluv o věcných břemenech
s firmou EON na obecních pozemcích
- cenu vykupovaných pozemků 1245/4,
105/6, 463/1 v k.ú. Holubov
- změnu č. 1 Územního plánu Holubov
- obecně závazné vyhlášky obce Holubov
o poplatcích
- prominutí poplatku za sál Českému svazu
včelařů na výroční schůzi
- zakoupení metacího stroje
- Roman Kudláček, starosta obce -

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
zima nám utekla jako voda a jelikož nám
letošní zimní počasí přálo, mohli jsme zahájit
plánované akce již v lednu.
Jako první akce díky příznivému počasí byla
kompletní výměna střešní krytiny na
historické budově hasičárny v Krásetíně.
V Holubově byla zahájena druhá etapa
výstavby multifunkčního hřiště a to budova
zázemí.
S mírným zpožděním jsme započali rekonstrukci vodní nádrže /koupaliště/ v Třísově.

Toto jsou tři nejdůležitější akce v letošním
roce.
Začátkem března byla provedena výsadba
24 ovocných stromků na obecních pozemcích (cesta k Holubovskému mlýnu a cesta
pod lesem k Třísovu).
U našeho obecního skladu byl postaven
další přístřešek na kontejnery.
Po nenadále poruše plynového kotle v naší
škole, musel být tento vyměněn za nový,
proto se musel zároveň nově vyvložkovat
komín.
V oblasti kultury se obec podílela jak na
masopustu v Krásetíně a Holubově, tak na
dětském karnevalu.

Díky letošní mírné zimě jsme prohrnovali
méně, ale o to více muselo být posypu.
Přeji Vám krásné a teplé jarní dny.
- Roman Kudláček, starosta obce -
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Vážení rodiče,

s ohledem na současnou situaci neproběhne zápis žáků do 1. ročníku 3. 4. 2020.

Náhradní termín bude včas oznámen na webových stránkách školy, na úřední desce školy
a v mateřské škole. Děkuji za pochopení a přeji pevné zdraví. Mgr. Vendula Vernerová

ZPRÁVY ZE ŠKOLY - CO NÁS BAVÍ

Poslední školní dny
v loňském kalendářním roce jsme si
zpestřili setkáním u
kapličky sv. Anežky,
kde jste se mohli
společně s námi potěšit ze Živého betléma. Hned následující den jsme společně
vyrazili do lesa, abychom připravili vánoční
hodování i pro zvířecí kamarády. Do krmelce

jsme jim přinesli všelijaké dobroty a ozdobili
jim i několik stromečků. Společně strávený čas
jsme si pěkně užili a vydali se na vánoční
prázdniny.
Na konci ledna na nás čekalo zasloužené
pololetní vysvědčení, ke kterému jsme navíc
dostali výlet do kina. Bohužel v tu dobu byla
řada spolužáků nemocných, ale ani tím jsme si
nenechali pohádku Ledové království 2 pokazit. Únor je nejkratší měsíc v roce a my jsme
si ho letos zkrátili ještě víc. Týdenní jarní

prázdniny se nám nečekaně prodloužily
o další tři dny volna, protože nám ve škole
přestalo topit topení. Kulturní zážitek jsme si
dopřáli v podobě návštěvy divadla v Českém
Krumlově, kde jsme shlédli představení Velká
dobrodružství malého brouka. Děti si ještě
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dlouho prozpěvovaly písničky a vtípky
z pohádky používají doteď. Na konci února
jsme zahájili plavecký výcvik, kterého se
účastníme každý pátek a to až do konce
května.
Na začátku března se vybraní žáci čtvrté a páté
třídy zúčastnili turnaje ve vybíjené, který

pořádala ZŠ Chvalšiny. Naši reprezentanti
přivezli čtvrté místo. 5. března se ve škole
konal Karneval. Hudebně taneční část
programu si pro nás připravil pan Urbánek a
my si pak ve skupinách ještě vyrobili tradiční
masky masopustu. Neobvyklou součástí
karnevalového dne byla svatba Emči

Zprávičky ze školičky

opět putoval na Českou charitu. V lednu za
námi do školky dorazilo divadlo Kos
a přivezlo „Černobílou pohádku“. Divadelní
představení „Není poklad jako poklad“
předvedlo divadlo Okýnko.
Po jarních prázdninách se děti vyřádily při
pohádce „Kvído a strašidelná škola“, s tou nás

Nový rok jsme uvítali písničkou. A ne
ledajakou, byla koledovací, jejími slovy jsme
přáli štěstí, zdraví a dlouhá léta. A to již
poznáte, že jsme chodili s Tříkrálovou
koledou po naší vesničce. Výtěžek sbírky

a Dominika, která byla promyšlena do všech
detailů a některé dojala až k slzám.
Na závěr ještě důležitá informace: k 31. 3. 2020
končí sběr papíru a k 31. 5. 2020 končí sběr
hliníku. Děkujeme
- Mgr. Jana Knížková, vychovatelka ŠD -

přijelo potěšit divadlo Divoloď. Velmi
úspěšnou akcí se i letos stal karneval. Děti
dorazily v krásných maskách a při humorném moderování tatínka Vráti Tondra se děti
vytancovaly, házely míčky do klaunovy pusy,
vybíraly písničky na přání, plnily zábavné
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úkoly a vykreslovaly šaška. Moc děkujeme za
legrační dopoledne.
V dubnu čeká naše předškoláky velký den.
Dne 3. dubna 2020 se půjdou zapsat do
základní školy.
Na závěr všem čtenářům přejeme zdravé jaro
a loučíme se pozváním pro naše budoucí
zájemce.

Tříkrálová sbírka 2019
Tříkrálová sbírka slaví letos 20 let své
celorepublikové existence. Za dvacet
let se sbírka stala celospolečenskou
událostí, která přináší všem zúčastněním radost a ukazuje sílu lidské solidarity.
Připojili jsme se k desetitisícům koledníků
a společně s dárci se pokoušíme dělat náš
svět lepším.
Děti v kostýmech tří králů vybíraly příspěvek
na charitní služby, které pomáhají seniorům,
dětem a lidem v nouzi. Králové šířili poselství
radosti a žehnali všem, koho navštívili.
Do terénu v našem okolí vyrazilo 9 skupinek se
svými vedoucími. Chuť a odvahu pomáhat
ostatním v sobě letos našli tito dobrovolníci:
v Holubově s koledováním pomáhali Lucinka
Křížová, Míša Mrázková, Matěj Knížek, Rozárka
Knížková, Veronika Opelková, Mikuláš Verner
doprovázející na flétnu a ostatní žáci docházející na náboženství. S milou koledou se zapojili i nejmenší koledníčci z mateřské školy
v Holubově.
Ve Křemži
s koledou chodili Johanka
a Martinka Vrbovi, Lucka a Terezka Broučkovi,

Ve dnech 4. 5. a 5. 5. 2020
od 8.00 - 11.00 proběhne

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
V HOLUBOVĚ
pro školní rok 2020/21.
Těšíme se na Vás!

Termíny zápisů do 1. třídy a do mateřské
školy v Holubově se mohou vzhledem
k situaci změnit. Sledujte, prosím, webové
stránky školy.
Za kolektiv mateřské školky
- Helena Čížková -

Marunka Djiba, Tonda Wallis, Matyáš Cába,
Matěj Vacek, Jakub Tomsa, Ondřej Bartoš,
Kateřina Fáčková, Adam Malachovský a s hudebním doprovodem pomáhaly děti z náboženství. Doprovázela je Irena Vacková
a Helena Čížková.
V Třísově se na koledu vypravila: Violka
Šubrtová, Eliška Šubrtová, Adélka Filisteinová
a Petra Filisteinová.
Za koledování ve Stupné poděkování patří
Barborce, Vojtovi, Kubovi a jejich mamince
Romaně Zemanové.
V Chlumu se zapojili: Míša Novák, Honzík
Čerkl, Eliška a Magdaléna Šebelková, Jan,
Tereza a Zdenička Čierných, Jan a Evička
Čerklovi. Poděkování za jejich doprovod patří
Aleně Novákové, Petře Čierné, Jitce Šebelkové
a Zuzce Čerklové.
V Rojšíně se zapojili Gabriela Pöschlová,
Dominik a Verunka Pěstovi s paní Růženou
Pöschlovou.
Loučej s koledou navštívili Mikuláš Novotný,
Eliáš Novotný a Michal Novák v doprovodu
Aleny Novákové a Kateřiny Vyhlídalové.
Do Lhotky a Chlumu s paní Marií Mikešovou
vyrazili Kačka, Kryštof a Matyáš Fáčkovi.
Letos poprvé se k nám připojili koledníci
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v Brloze. S paní Veronikou Mikešovou se
vypravila Eliška Mikešová, Terezie Tomanová,
Monika Lošková s paní Jaroslavu Kadlecovou
koledovala Jana Švarcová, Barbora Lošková
a Nikola Zemanová. Patří Vám velký dík za
odvahu!
Z těchto popisovaných lokalit výtěžek
Tříkrálové sbírky pro rok 2020 činil 81 711 Kč.
Pro Vaši představu v loňském ročníku jsme
vybrali 53 797 Kč.
Je to velká částka, Pán Bůh zaplať všem
dobrovolníkům a štědrým dárcům.
Je to velmi pěkné, že se mezi námi neztrácí
vůle a ochota pomáhat. O to víc nás těší, že
i v letošním roce sbírky se velký podíl z této
částky, konkrétně 53 112 Kč opět vrátí do
farnosti Křemže a bude pomáhat lidem
v těžkých životních situacích.
Jsme moc rádi, že se letos u nás dobrovolníci
opět našli, všem MOC DĚKUJEME za jejich čas
i nadšení a kdo by se chtěl nově zapojit příští
rok, rádi ho uvítáme mezi námi.
- Helena Čížková -

HOLUBOVSKÝ MASOPUST 2020
Růžičková a střapatá masopustní koleda
prošla v doprovodu masek 15. února
Holubovem.
Přálo nám krásné slunečné počasí a myslím si,

že akce se povedla. Děkuji spoluobčanům za
připravená pohoštění, muzikantům za hudební doprovod a všem zúčastněným za podporu.
- Jitka Nováková HOKUS -
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Krásetínský masopust
2020

Vesele jsme prožili již po deváté čas masopustní hojnosti a sousedské dobroty.
Průvodu s živou hudbou a maskami se
každoročně účastní desítky lidí. Velké díky
těm, kteří nás pohostili a otevřeli stavení,
penziony, chalupy, chaty a přivítali nás
zabijačkovými pochoutkami, koblihy, lívanci,
zelňáky, pálenkou, pivem ... prostě jejich
dobrotou se udržují tradice, které člověka
,,nakopnou k dobré náladě ''. Snad jsme vás

potěšili oblíbenou písničkou a tancem.
Možná vám i přecházel zrak z velice
povedených a vtipných masek. Sál se
navečer zaplnil a k tanci nám zahráli Country
rebelové, tak až někteří z nás skoro vypustili
duši.
Děkujeme panu starostovi za začátek i konec
akce a dobrovolníkům z vesnice ,kteří hodně
ulehčili přípravy. Nazdar příští rok.
- EM P.S. Zůstatek výtěžku se použije na slavnosti
Májky.

Dětský karneval v Holubově
To byl svátek, velký bál děti měly karneval.
Po úspěšné plesové sezóně se v sobotu
29. února 2020 konečně otevřel holubovský
sál pro nejmenší tanečníky. Sešlo se asi 60
dětí v krásných maskách a v doprovodu
rodičů i prarodičů a každé dítě si odnášelo
pěkný dárek.
Obec zajistila Agenturu Miš maš, která
připravila pro děti program a jako již
tradičně se organizace ujaly paní Helena
Čížková, Jaroslava Opelková a Jana Knížková,
za což jim patří velký dík.
- MS -
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Karneval Holubov

2020

Zrzohlávka

Sotva teplý jarní vítr rozpustí poslední zbytky
ledu na jihočeských rybnících, objevují se na
nich první skupinky kachen, které se vrací ze
zimovišť zpět na svá hnízdiště. Jedním
z těchto navrátilců je zrzohlávka rudozobá.
Zrzohlávka je veliká asi jako všeobecně
známá kachna divoká /březňačka/. Na
hladině upoutá pozornost zejména sameček
s bílými boky, světle hnědými zády, černou
hrudí, oranžovou hlavou a sytě červeným
zobákem. Samička je nenápadně šedohnědá
s tmavším vrchem těla a temenem hlavy.
Hnízdním prostředím jsou především
rybníky, jejichž hladina pozvolna přechází do
pobřežní vegetace. Zde na suchém místě v
zákrytu travin bývá umístěno hnízdo ze
stébel a prachového peří. Samička do něj
snáší 8-12 vajec. Potrava je převážně
rostlinná.
Zrzohlávka rudozobá řídce hnízdí na
českobudějovických a třeboňských rybnících. Vhodnou dobou pro pozorování těchto
kachen jsou jarní měsíce , kdy se na velkých
vodních plochách shromažďují jednotlivé
páry do velkých skupin, ve kterých může být
i více než stovka jedinců.
Při jarním návratu je můžeme v menším
počtu zastihnout také na Křemžském
a Borském rybníků. Ačkoli zde dosud
hnízdění zaznamenáno nebylo, v posledních

letech tyto vody stále častěji využívají České společnosti ornitologické.
k zastávce při migraci.
- Pavel Jakeš V příspěvku bylo čerpáno z materiálů
/vlastní ilustrace: Zrzohlávka rudozobá/

Přehled akcí pořádaných obcí Holubov v roce 2020
22. 5. 2020 Divadelní představení „LOVE…, SORRY“ v podání herců Českokrumlovské divadelní scény.
4. 7. 2020 Krásetínská vzpomínková slavnost, ve spolupráci s SDH Krásetín. Hrát bude jako již tradičně skupina
DIXIE OUTSIDER Č.B. a večer taneční zábava se skupinou THE MASO.
19. 9. 2020 odpolední přestavení pro děti „Pohádky z kufru.“ večer koncert skupiny JOHNY CASH tribute
21. 11. 2020 Setkání důchodců hraje K-CLUB a zpestřením bude i akrobatické vystoupení skupiny B flies.
5. 12. 2020 tradiční mikulášská besídka
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Plněný zapečený chléb
1 bochník chleba, máslo, česnek, sůl, pepř,
salám nebo šunka, tvrdý sýr, cibule, rajčata
a papriky

Zapečené brambory
Uvaříme si brambory ve slupce. Na jednu
porci dva větší brambory. Po vychladnutí
brambory oloupeme a nakrájíme na plátky.
Do zapékací misky dáme vrstvu brambor
posypeme vegetou a pepřem, na brambory
dáme pórek nakrájený na kolečka, šunku na
kostičky a zasypeme nastrouhaným
eidamem. Pak dáme druhou vrstvu brambor
posypeme vegetou a pepřem a hustě
nastrouhaným eidamem. Zapečeme v troubě, až se sýr pěkně rozpustí.

Oznámení pro občany
Sběr železného šrotu se uskuteční na
území obce v sobotu 4. dubna 2020.
Šrot můžete nechat před domem,
pouze odlehlá místa raději hlaste
předem na obecním úřadě
(tel.: 380 741 229).
V sobotu 18. dubna 2020 se uskuteční
na území naší obce sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu dle
následujícího harmonogramu.
Třísov - křižovatka pod Vaňků
Třísov - náves

Chléb rozkrájíme na krajíce, které nedořízneme, musí zůstat pohromadě. Na
másle orestujte česnek a přidáme sůl, pepř,
grilovací koření. Když máslo s česnekem
vychladne, potřeme všechny krajíce z obou
stran. Poté mezi krajíce naskládáme vše, co
máme připravené. Sýr na plátky, salám,
cibuli, rajčata a papriky. Povrch bochníčku
potřeme ještě směsí másla s česnekem a celý
zabalíme do alobalu, dáme na plech a do
rozpálené trouby. Pečeme asi 20 minut na
180 °C, poté chléb rozbalíme a ještě
dopečeme, aby měl křupavou kůrku.

pečiva a kakao, promícháme a přidáme
2 celá vejce, kefír, olej a pečlivě promícháme.
Čokoládu nakrájíme na drobné kousky
a vmícháme do těsta. Naplníme papírové
nebo silikonové formičky na muffiny.
Naplníme tak do 2/3, při pečení nabydou, tak
aby těsto nepřeteklo. Pečeme asi 20 minut
na 170 °C. Hotové vychladlé můžeme
ozdobit krémem vyšlehaným z mascarpone,
šlehačky a práškového cukru. Nakonec
ozdobíme čerstvým ovocem.
Dobrou chuť všem, kteří naše recepty
vyzkoušejí .
- MS -

Čokoládové muffiny
220 g polohrubé mouky, 2 lžičky prášku do
pečiva, 100 g cukru krupice, 2 lžíce kakaa,
čokoládu na vaření, 2 vejce, 170 ml kefíru,
130 ml oleje
Do misky vsypeme mouku, cukr, prášek do

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.

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.

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

9.55 - 10. 15 hod
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POZVÁNÍ NA KOUPÁNÍ
Obec Holubov pořádá pro místní občany
jednodenní výlet do termálních lázní

JOHANNESBAD v Německu.
Termín : pátek 15. května 2020

Odjezd v 6.00 hod z Krasetína, Holubov u školy,
u nádraží ČD, na Planinkách a v Třísově.
Návrat kolem 19.00 hodiny.
Cena zájezdu včetně vstupu do lázní
a pojištění 500 Kč.
Zájemci nechť se přihlásí na
Obecním úřadě v Holubově, tel. 380 741 229.
Zájezd je nutno zaplatit předem nejpozději do
30. 4. 2020.
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SPOLEČNOST

CHCEŠ ZMĚNIT PR ÁCI A REALIZOVAT SE?
CHCEŠ PR ACOVAT NA NE JMODERNĚ JŠÍCH
TECHNOLOGIÍCH V POLYGR AFICKÉM PRŮMYSLU?
TAK PR ÁVĚ TEBE HLEDÁME!!!
Aktuálně hledáme nové kolegy na tyto pozice (Ž/M):
• Referent obchodního oddělení
• Tiskař
na 6 – ti barevném ofsetovém stroji
• Mistr výroby
• Výrobní technolog
• Operátor technické přípravy výroby
• Seřizovač lepících a výsekových strojů
• Přípravář mimostroje
• Obsluha tiskových strojů
• Elektromechanik
• Dělník do zpracování
V případě, že Tě pozice zaujala pošli nám životopis na
personalni@grafobal.cz
a my se obratem ozveme! Další informace na
www.grafobal.cz

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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