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Zpráva z jednání obecního zastupitelstva

ZO projednalo a schválilo:

- Závěrečný účet za rok 2016
- Žádost SDH Holubov o zakoupení WAP
- Žádost oddílu Skautů o příspěvek na činnost
- Žádost p. H. Anderleho o vodovodní přípojku k Penzionu u Lišků – předat ČEVAKU
- Žádost o příspěvek na lyžařské stopy

ZO projednalo a zamítlo
- Žádost i koupi obecního pozemku
p.č. 596/2
- Roman Kudláček, starosta obce -

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych po třech měsících ve
funkci starosty zhodnotil práci svoji, obecních zaměstnanců i obecního zastupitelstva.
Největší akcí jak na práci, tak na finance byla
úprava nátoku z Krásetínského potoka do
holubovského rybníka.
Další akcí byla úprava pomníku a jeho okolí
v Krásetíně a samotná příprava slavnosti.
Prostory po bývalé logopedii byly vymalovány a byla zde zřízena šatna a kancelář pro
potřeby školní kuchyně. Zároveň s tímto byla
vybílena i veřejná knihovna.
V Třísově u vodní nádrže byly položeny nové

Vzpomínáme

Každým rokem se o prvním červencovém
víkendu scházíme na návsi v Krásetíně,
abychom uctili památku 8 krásetínských
občanů popravených v červenci 1942 krátce
po vypálení Lidic a Ležáků v době heydrichiády.
Nejinak tomu bylo i letos. V pátek 30. června
starosta obce pan Roman Kudláček
a starosta SDH Krásetín pan Stanislav
Mandelíček, slavnostně vysadili památnou
lípu nad pomníkem na návsi v Krásetíně.
Lípu i pomník požehnal mons. P. Václav
Habart. Této akce se zúčastnilo asi 50 občanů
a každý nich se aktivně podílel na vysazení
lípy. Poté jsme se přesunuli do kapličky
sv. Anežky, kde mons. P. Václav Habart

schody a v Hostinci u Vlčáka byla vytvořena
podesta se schodištěm. Z asfaltového recyklátu jsme začali opravovat výtluky v cestách
na Hamr v Třísově a v Holubově pod
kolejemi, tato metoda se velice osvědčila.
Největším problémem v současné době je
uzavření silnice ve Křemži „Pod Jáníčkem“. Tím
se nám neúměrně zvýšil provoz přes naši obec.
Z důvodu bezpečnosti byla přes holubovskou
náves snížena rychlost na 30 km/hod.
Již několikrát se vyskytl problém s nátokem
vody do třísovského vodojemu, po konzultaci se zástupci firmy Čevak se jeví jako první
řešení výměna armatury + posílení vrtem
z Holubova. Tímto bych chtěl vyzvat občany
nejenom v Třísově, ale i v Krásetíně a Holubově k šetření s pitnou vodou. Všichni víte,

jaké je letos suché počasí a vody stále ubývá.
Firma EON pokládá na Hamru a k Třísovu
kabely elektrického vedení ze sloupů do
země a my máme možnost přiložit kabely
našeho veřejného osvětlení , v této lokalitě
bude zřízeno nové veřejné osvětlení
moderního tytu s LED svítidly.
Započalo nám léto a já bych Vám všem rád
popřál krásné prosluněné prázdniny a dovolené a mnoho zajímavých zážitků z nich.
- Roman Kudláček, starosta obce -

75. výročí tragické události v Krásetíně za heydrichiády.

1942

2017
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sloužil requiem za popravené. V sobotu
1. července ráno odjela delegace 46 občanů
autobusem do Tábora, kde položením věnce
u památníku vzpomněli na popravené
krásetínské občany. Odpoledne jsme se jako
tradičně sešli na návsi, abychom si připomněli již 75. výročí od oné tragické
události. Po uložení věnce u pomníku
a projevu starosty pana Romana Kudláčka
zahrála na návsi k poslechu skupina DIXIE
OUTSIDER Č.B., večer pak na taneční zábavě
Kameňáci. Nechybělo ani tradiční výborné
občerstvení, které zajistili Vojta Kudláček
a hasiči.
Těch, kteří tuto strašnou dobu zažili a pamatují si, jak to tehdy bylo, je už jen hrstka.
Naše generace a mladší ji známe už jen
z vyprávění, přesto bychom neměli na tuto
smutnou událost nikdy zapomenout. - MS -
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY - CO NÁS BAVÍ
Na konci března nás do
školy přišli navštívit
skoro naši kolegové –
ptáčci. V rámci výukového programu jsme se
nejen naučili rozeznávat
stěhovavé a stálé ptáčky, jejich zpívání na
jaře, druhy hnízd, ale
také jsme si z ovčí vlny plstěním jednoho
ptáčka vyrobili. Asi největším zážitkem bylo
seznámení s andulkou, kterou nám paní
Vacková donesla. Andulce se u nás tak líbilo,
že si na chvíli usedla na Dominikovu hlavu.
V polovině dubna k nám přijel pan Hrdlička
se svou kytarou, aby nám objasnil, jak se rodí
kytara. Seznámil nás mimo jiné i s historií
tohoto hudebního nástroje a ještě k tomu
jsme si společně zazpívali a zatančili (stranou
nezůstaly ani paní učitelky). Odměnou nám
byl příjemně strávený společný čas i kouzelný bonbónek. V druhé polovině dubna se
slaví Den Země a ani my jsme nechtěli zůstati
pozadu a jako oslavu jsme si ve výukovém
programu připomněli význam a důležitost
vody. Vyrobili jsme si déšť, zahřívali vlastí
rukou kostku ledu, ukázali koloběh vody
v přírodě a promysleli, jak vodou šetřit.
Čtvrťáci a páťačky se ještě v dubnu stihli
seznámit s nejznámějšími šelmami našich
lesů – vlkem, rysem, medvědem, jejich

potravou, strategií jejich lovu i ukázkou
odlitků stop.
Abychom byli při našem létání zdraví
a v kondici, pozvali jsme si k nám do školy
Mgr. Růzhovou z projektu Zdraví dětem.
Seznámila nás s hlavními protagonisty
tohoto projektu Zdravíkem a Jedlíkem, kteří
všechny provázejí základy správného
stravování a ukázali nám význam sportu pro
naše tělo. Zodpovědnému chování nejen při
sportovních aktivitách se přiučili žáci
čtvrtého a pátého ročníku v Českém
Krumlově na dopravním hřišti. Pan policista
je pěkně proškolil a vyzkoušel ze silničních
pravidel a zkontroloval je při praktickém
cvičení na hřišti.
Začátkem června bylo potřeba pořádně
oslavit Den dětí, a proto jsme 2. června při
dopoledním vyučování zaslechli výkřik
„Hoří“. Všichni jsme se evakuovali za 1 minutu a 27 sekund na školní zahradu
a následně přesunuli na hřiště, kde jsme se
snažili získat co nejvíce bodů pro svou letku
při nejrůznějších disciplínách jako např. skok
přes švihadlo, hod na cíl, kop na branku, skok
daleký i při zdravovědných otázkách.
V červnu jsme toho stihli ale mnohem víc.
Naši čtvrťáci a páťandy si vyšli na naučnou
stezku z Třísova do Holubova. Ukončili
veškeré sběrové akce- získali jsme odměny v
projektu Recyklohraní a nějaké penízky za

sběr papíru a hliníku. – Moc děkujeme všem,
kteří nám s tím pomáhají. Zajeli jsme si
společně na vytoužený výlet na hrad
Rožmberk a do klášterů v Českém Krumlově.
Shlédli jsme ukázku sokolnictví na školním
hřišti. Odevzdali učebnice, odnesli si domů
nové pro nadcházející rok, uklidili celou
školu a připravili ji na to, že tu až do září ani
jedno dítko nezůstane. Také jsme zakončili
společný celoroční projekt Letem světem –
našli jsme poklad. A především si každý žák
naší školy domů odnesl zasloužené
vysvědčení a hromadu zážitků za celý školní
rok.
Na závěr mi dovolte, poděkovat všem, kteří
podporují jakýmkoliv způsobem naší školu
i naše děti. Všem popřát pohodové prázdniny, dětem hodně radosti ze zasloužených
prázdnin a nám všem hodně trpělivosti.
Za kolektiv školy - Jana Knížková -
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III. třída - 4. a 5. ročník

I. třída - 1. ročník

II. třída - 2. a 3. ročník
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Ukliďme svět! Ukliďme Česko!
Školní družina se i letos zúčastnila mezinárodní akce Ukliďme svět! Sice se trošku změnil název, ale princip je stále stejný. 18. května se sešlo
20 žáků z naší školy, aby pomohlo uklidit odpadky po naší obci. Minulý rok jsme Vás informovali o tom, jaký nepořádek jsme našli v lesíku
u železničního mostu. Tentokrát jsme až do lesa nedošli, ale nepořádku bylo i tak dost. Zaujala mě věta jednoho našeho prvňáčka Matěje,
který, když našel na chodníku jakýsi obal, říkal: „ To je taková škoda, že lidi dělají takový nepořádek v tak hezké vesnici jako je ta naše.“ Ano je
to veliká škoda. V obci, kde funguje třídění opadu a lidé platí pouze poplatek za žeton na popelnici – je to ještě větší škoda. Jinde se platí velké
peníze za paušály a lidé se nemohou jen tak tohoto poplatku zříct. U nás se platí jen 70 korun za jednu popelnici, kterou když dobře třídíte,
naplníte jednou za čas. Už od mala se děti ve škole i ve školce učí třídit odpad a chovat se zodpovědně k naší Zemi, a přesto se ještě stále
najdou např. petlahve za dopravní značkou, skleněné lahve na dětském hřišti u školy nebo v autobusové zastávce.
Zajímavé bylo i to, že s námi šel Jakub – obecní zaměstnanec a můj muž, který dětem vyprávěl, jak se např. v kontejneru na plasty objeví čas
od času televizor nebo zkažené maso a jeho zkušenosti z praxe děti vysloveně nadchly. Protože nám k našemu uklízení neuvěřitelně svítilo
sluníčko, brzy jsme byli celí unavení. Zakončili jsme tedy naše uklízení sladkou a chlazenou odměnou – nanukem. Všechny děti, které se naší
akce zúčastnily dostaly diplom za nejlepšího uklízeče/uklízečku a body do svojí letky.
Všem zapáleným nadšencům, kteří se akce Ukliďme svět! zúčastnili, mooooc děkuji a zároveň vás všechny prosím, nedělejte nám tu (ani
jinde) nepořádek.
- S přáním krásných dní Jana Knížková -
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ROZLOUČENÍ SE ŠKOLOU

Již tradičně z naší školy odcházejí žáci pátého ročníku. Letos jsou to tři děvčata.
Všechna odcházejí do Českého Krumlova na ZŠ Za Nádražím. Přejeme jim, aby se jim
v nové škole líbilo. Děvčata se se školou - jako všichni páťáci - loučí básničkou."
- Mgr. V. Vernerová -

Do první třídy jsem chodila,
písmenka se učila.
V druhé třídě s násobilkou
jsem se mořila.
V třetí třídě angličtinu začala,
v čtvrté třídě přírodovědu a vlastivědu
poznávala.

Je červen a stranou jde učení,

První třída to byl základ,

V páté třídě se s Holubovskou školou

prázdniny volají hola, hola!

měla jsem jen malý náklad.

loučím

Vrátit knížky, dostat vysvědčení,

Druhá třída byla těžší,

a do šesté třídy do Krumlova se těším.

vždyť každé léto nám končí škola.

učili jsme se víc věcí.
Třetí třída všechno umím,

Páťák je zde konečná stanice,

byl to ovšem velký omyl.

a až se podzim s létem vystřídá,

Když čtvrtá třída nastoupila ,

čeká na mě již jiná lavice,

tak informatika mě překvapila,

nové město a neznámá třída.

a už je tu třída pátá,

Adélka Vyoralová

a za ní šestá rychle chvátá.
S paní učitelkou se rozloučím,
školní vzpomínky zůstanou v mnohém,

HOLUBOVSKÁ ŠKOLO DÍKY MOC ,

z očí deroucí slzu zatlačím,

UČITELKÁM A VŠEM ZA POMOC.

dávám Ti, má milá školo, SBOHEM.
Emmy Kelišová.
Anetka POPELOVÁ
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Zprávičky ze školičky
Jak probíhal konec školního roku 2016/17
v mateřské školce? V dubnu se 10 dětí z naší
školky bylo zapsat do 1. třídy. S hudebním
programem „Jak se rodí kytara“ nás navštívil
Lubomír Hrdlička. Děti se příjemnou formou
seznámily s tím, jak kytara vzniká. O týden
později nám divadlo Kos přivezlo do školky
pohádku „Zajíčku a slepičko, čípak je to
vajíčko?“ Se zdravým stravováním se děti
seznamovaly během programu Zkus to
zdravě. V květnu probíhal zápis do naší
školky. K zápisu se dostavilo 13 nováčků.
Plno legrace si děti užily při návštěvě divadla
„Z bedny“. Pan Pohoda za dětmi přijíždí až
z Karlových Varů a při pohybově zábavném
pořadu se s dětmi vydovádí. K velkému
potěšení dětí nás i letos navštívili hasiči.
Poděkování patří panu Jiřímu Struháčkovi,
který se svými kolegy připravil ukázku
hasičské techniky.
Červen bývá v naší školce bohatý na akce.
Nejinak tomu bylo i letos. První naší
společnou akcí a zároveň dárkem ke Dni dětí
byl výlet do Chlumečku. Na farmě paní
Bílkové byl pro děti přichystán program „Po

stopách skřítků“. Děti se vydaly hledat skřítky
do nedalekého lesíka, pozorovaly i místní
domácí zvířata, lamy a ovečky. Zároveň měly
možnost se dozvědět o žížalách, zahrát si
různé hry na postřeh a vyrobit si kuličku
z ovčí vlny. A dále se již v červnu chystalo
opékání buřtíků na zahradě. Na procházku
k perníkové chaloupce vyrazily děti ze třídy
Medvídků. Posíláme poděkování panu
Kalinovi, který malé turisty na cestě zpět
posilnil nanukem. Nejvíce očekávanou akcí
byl výlet do pohybově zábavného centra
Panda v Českých Budějovicích. Děti se nemohly
dočkat tohoto dne. A opravdu velmi pěkně
jsme si výlet s dětmi prožily. Stále zajímavou
podívanou je pro děti ukázka sokolnictví. Té
jsme se zúčastnili na školním hřišti, společně
s kamarády ze školy. Závěrečnou akcí
školního roku je již tradičně Zahradní
slavnost. Během té se rozloučíme s našimi
předškoláky. O pěkný průběh této slavnosti
se postarali nejdříve přímo naši předškoláci,
kteří pilně připravovali vystoupení, dále
divadlo Máma a táta, Hanka Fernezová
s obsluhou občerstvení a v neposlední řadě
rodiče zapojení do příprav akce. A to jak
stavěním stanů, tak i přípravou dobrot pro
chuť návštěvníků. Děti přišel pozdravit

pan starosta Roman Kudláček, dokonce
prozradil, co on jako malý měl ve školce
nejraději. Symbolicky do své péče si děti
převzala
paní
ředitelka
Drahomíra
Bodláková. Děkujeme ještě obecnímu
úřadu, který nám zapůjčil stan a aparaturu
na ozvučení. A úplně poslední poděkování
patří osobě, která je vždy po ruce, umí si
poradit téměř se vším a je nám stále
nápomocna a to je Jakub Knížek. Díky, Kubo!
Přejeme všem dětem a jejich rodičům i prarodičům krásné léto, příjemný čas dovolených na zotavení. V září se těšíme na viděnou.
Za kolektiv provozních a pedagogických
pracovníků - Helena Čížková -
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Společně proti leukémii
- nad kávou i při běhu!
V sobotu 1. dubna se holubovští skauti sešli
u obecního úřadu, aby zde
na jeden den postavili
venkovní skautskou charitativní kavárnu. Kavárna
byla otevřena odpoledne
za účelem pomoci Nadaci
pro transplantace kostní
dřeně a bylo zde pro hosty připraveno
mnoho druhů zákusků, které skauti a jejich
rodiny napekly. K domácím zákuskům si
dospělí mohli vychutnat kávu, čaj či domácí
citronádu, zatímco děti si mezitím mohly
vytvořit pěkné jarní dekorace. Kromě
kavárny byl součástí akce i charitativní
jarmark výrobků našeho skautského oddílu
a Běh (až) na dřeň. V rámci akce bylo pro děti
připraveno i několik soutěží o drobné ceny.
Veškerý finanční obnos, který byl získán
v kavárně, prodejem výrobků na jarmarku
i ze startovného na běh, byl zaslán právě

Nadaci pro transplantace kostní dřeně.
Cílem této nadace je především rozvoj
dárcovství kostní dřeně a podpora nemocných v souvislosti s transplantací a onkologickou léčbou. Transplantace kostní dřeně
slouží k léčbě leukémie. Není ovšem snadné
najít vhodného dárce pro transplantaci. Aby
tělo pacienta přijalo kostní dřeň od dárce,
musí se takzvané transplantační znaky
pacienta a dárce co nejvíce shodovat. Mezi
lidmi jsou tisíce různých kombinací transplantačních znaků, kvůli čemuž je hledání
vhodného dárce velmi obtížné. Usnadňuje
ho Český národní registr dárců kostní dřeně,
který sdružuje všechny dobrovolné dárce.
Nábor do registru ani vstupní vyšetření
dárců však nehradí zdravotní pojišťovny ani
stát. Laboratorní vyšetření transplantačních
znaků jednoho nového dárce stojí v současné době okolo 2000 korun. Náklady na
pokrytí těchto vyšetření poskytuje Českému
národnímu registru dárců dřeně právě
Nadace pro transplantace kostní dřeně.
Ráda bych tímto velmi poděkovala všem,
kteří v sobotu přispěli jakýmkoliv finančním

obnosem. Díky vám jsme na nadaci zaslali
neuvěřitelných 24 150 Kč!
Také bych chtěla velice poděkovat všem
skautům a skautkám, kteří pomohli v přípravách i průběhu akce a také všem, kteří
přispěli do kavárny napečenými zákusky.
Velké poděkování patří také obci Holubov za
její nejen materiální podporu při pořádání
akce a v neposlední řadě firmě Agrio, která
nám zapůjčila kávovar a nádobí do kavárny
a poskytla výbornou kávu a další nápoje.
Podpory si velmi vážíme a jsme rádi, že se
celá akce letos natolik vydařila, že překročila
i veškerá naše očekávání.
Těší nás, že se každý rok na charitativní akci
setkáme s mnoha občany Holubova a okolí
a můžeme tak spolu strávit příjemné
odpoledne a zároveň tím pomoci těm, kteří
to momentálně v životě potřebují. Letos
jsme tak společně zvýšili šance pacientů
s leukémií na nalezení vhodného dárce
a uzdravení se.
Za holubovský skautský oddíl všem děkují
- Klára a Tereza Křivánkovi -
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SKAUTSKÝ DOBRÝ SKUTEK 2017
– OBNOVA LAVIČEK
S vlčaty a světluškami jsme se letos zapojili do
celostátního projektu SKAUTSKÝ DOBRÝ
SKUTEK 2017, kdy během tří týdnů na přelomu
dubna a května realizují skautské skupiny po
celé ČR své projekty, které mají naplnit jeden
ze skautských principů – služba druhým
a okolí. I my jsme se tedy porozhlédli po okolí
a zamysleli jsme se, co by bylo v našich silách
(a především v silách našich svěřenců ve věku
7 – 10 let) změnit. Rozhodli jsme se pro obnovu
dvou laviček v blízkosti skautské klubovny.
Do výroby laviček jsme se pustili zcela od
základů – vlčata a světlušky nadšeně zbavovali
kulatiny od kůry, měřili, řezali, stloukali a natírali. Děti byly opravdu šikovné a výsledkem
sobotního odpoledne byly dvě nádherné
dřevěné lavičky. Posuďte sami, jak se nám
povedly a pokochejte se výhledem na naši
malebnou obec, ale nejdřív je musíte najít.
Za světlušky a vlčata ze 3. oddílu Holubov
- Barbora Čížková -
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Dětský den

Je 3. 6. 2017 a část obce Holubova byla
obsazena indiány. Přijeli z dalekého západu,
aby s malými i velkými společně velcí oslavili
svátek dětí.
Každý, kdo chtěl vstoupit
na toto území a stát se
právoplatným členem kmene, musel nejdříve projít
šamanským stanem. Zde
byl kmenovými šamankami maskován
válečným pomalováním a obdržel čelenku
s péry. Poté byl vyslán k plnění úkolů indiánské stezky, na jejímž konci jej čeká

zasloužená odměna. Malí indiáni museli
přejít část území bez otisku svých mokasín
pomocí speciálních chůd. V další části stezky
se nepozorováni plížili do nepřátelského
stanu s jedovatými hady, zde museli přejít
bažinu, plavit se na kanoi a dokonce přemoci
lva. Každý z nich si musel nacvičit střílení
s lukem, a to přímo na bizona. Jízdu na koni
zvládali všichni bravurně. Co ale bylo pro
všechny opravdovou výzvou, bylo rýžování
zlata a nejeden indián a indiánka si odnesli
zlaté valouny veliké hodnoty. To, že dokáží
přežít v divočině, prokázali chytáním ryb
a odchytem divokého koně. Zručnost
trénovali házením na terč a při skládání
indiánského obrázkového totemu procvi-

čovali postřeh a kombinační schopnosti.
V neposlední řadě svou trpělivost vyzkoušeli
při navlékání korálků. Když zvládli všechny
disciplíny, měli možnost plavit se po
holubovském jezeře Ontário na jedinečném
plavidle zvaném Matylda. Odpoledne
končilo vychutnáváním získané odměny
a opékáním buřtů na ohni. A kdo využil
možnosti vyrobit si indiánský lapač snů,
odcházel s očekáváním krásného a klidného
spánku.
Za pomoc se zabezpečením zázemí
a občerstvení pro náš indiánský kmen děkujeme panu Jiřímu Pelechovi, paní Haně
Pelechové a Obecnímu úřadu Holubov.
- H. P. skauti -

Stolní tenis
Začíná léto, nejpříjemnější období roku, čas
dovolených a prázdnin. I pro stolní tenis je to
období volna, soutěže byly ukončeny,
výsledky vyhlášeny a ceny předány. Jak si
v této sezóně vedly naše oddíly?
Holubov - Křemže A hrající krajskou soutěž
obsadil konečné čtvrté místo s celkovou
bilancí dvanácti výher, jedné remízy a třemi
prohrami. Dva víkendové zápasy, které náš
oddíl bohužel nemohl odehrát, byly kontumovány a tyto body nám chyběly
k mnohem lepšímu umístění. Obrovskou
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výhodou A týmu je veliká vyrovnanost všech
jeho členů. Jako téměř každý rok i letos byl
jasným lídrem matador Jan Hůlka. Jeho
bilance třicet výher a pouhých sedm proher
ho řadí jako třetího nejúspěšnějšího hráče
krajské soutěže.
Holubov - Křemže B hrající okresní přebor
skončil na pátém místě. Ambice před
začátkem soutěže byly jistě mnohem větší,
ale bodový rozdíl v čele tabulky byl opravdu
minimální. Téměř do posledního kola
bojovali o umístění na stupních vítězů.
Věřím, že v následujícím ročníku své letošní

umístění ještě vylepší a v nebližší době se
dočkáme i poháru pro vítěze okresního
přeboru. Nejúspěšnějšími hráči B týmu byli
Zdeněk Vondrák na třetím a Martin Dobrovodský na šestém místě procentuální
úspěšnosti okresního přeboru. Oba hráči
ještě v případě potřeby velice úspěšně
zaskakují i v A týmu.
SKST Holubov byl nováčkem v okresním
přeboru a již dopředu jasným outsiderem
této soutěže. Osmnáct zápasů, osmnáct
proher a po roce pád do okresní soutěže.
Sami hráči asi nečekali, jak velký rozdíl je

O Pohár starosty obce Holubov
První červnovou sobotu proběhl v Holubově
na návsi již 26. ročník soutěže hasičských
družstev „O pohár starosty obce Holubov“.
Soutěžilo se v disciplíně požární útok,
v kategorii muži a ženy. Pořadatelem této
akce je Sbor dobrovolných hasičů Holubov,
který na soutěži reprezentovalo družstvo žen
i mužů. Soutěžilo se na asfaltové dráze, která
byla za tímto účelem upravena v loňském
roce a v letošním roce dále vylepšena. Cílem
závodních družstev bylo co nejrychleji
provést požární útok a naplnit desetilitrové
nástřikové terče. Dosahované časy měřila
s přesností setin sekund časomíra Hasičského
záchranného sboru v Č. Krumlově.
Do Holubova přijelo změřit své síly 25
družstev mužů a 14 družstev žen z okresů
Č. Krumlov, Č. Budějovice, Písek, J. Hradec
a Prachatice. Soutěž je zařazena do seriálu
Jihočeská hasičská liga a dále do Velké ceny
okresu Český Krumlov. Družstva předváděla
velmi kvalitní požární útoky a o konečném
pořadí rozhodovala každá maličkost. Jen
v kategorii mužů se do šesti desetin sekundy
vměstnalo 6 družstev. Opravdu rozhodovala
každá setina. Družstvo domácích mužů
zaběhlo velmi slušný útok, k lepšímu
výsledku chyběly pouze desetiny, které
nechali proudaři na nástřikových terčích.
Holubovští obsadili v tvrdé konkurenci
7. místo. Ženám z Holubova se naplnit
nástřikové terče také nepodařilo podle

představ, ale i tak se umístily v popředí
výsledkové listiny na 4. místě. Musíme
zmínit, že ženy si spravily chuť hned následující den v Třísově, kde si napravily reputaci
a nástřikovou soutěž v sousední obci vyhrály.
Poděkování patří nejen soutěžním týmům,
ale především organizátorům z řad sboru
dobrovolných hasičů v Holubově, Obecnímu
úřadu v Holubově za podporu a všem těm,
kteří soutěž podpořili, ať už svou návštěvou
či sponzorskými dary. Po ukončení soutěže
byly výsledky následující

MUŽI

Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Družstvo
Milenovice
Lišov A
Kájov
Srubec
Netřebice
Třísov
Holubov
Kolence
Žernovice
Chlum B
Krč
Plešovice
Šipoun
Hosín
Velešín A
Netřebice B

Okres
PI
ČB
ČK
ČB
ČK
ČK
ČK
JH
PT
ČK
PI
ČK
PT
ČB
ČK
ČK

1. terč
20:80P
21:35L
22:84L
22:80L
23:45L
23:62P
23:09P
24:86L
21:65P
24:20P
22:90P
23:42P
24:67L
24:84L
25:29P
23:69P

Výs. čas
21:85
23:31
23:41
23:46
23:57
23:82
23:86
24:97
25:02
25:37
26:01
26:87
27:08
27:32
27:54
27:88

mezi přeborem a soutěží. Do nového ročníku
jdou však s nabytými zkušenostmi, které jim
rok v okresním přeboru dal a v tom následujícím tyto zkušenosti jistě zúročí.
Rád bych touto cestou také poděkoval obci
Holubov za velkou podporu a vstřícný
přístup k našemu oddílu a věřím, že i nadále
bude naše výborná spolupráce pokračovat.
Foto: Holubov -Křemže A zleva Martin
Dobrovodský, Jaroslav Opelka, Jiří Reitinger
a Zbyněk Kudláček, chybí Jan Hůlka
a Zdeněk Vondrák.
- JO 17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ŽENY
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Přísečná A ČK
Soběnov ČK
Bohdalovice ČK
Holašovice ČB
Křenovice ČB
Přísečná B ČK
Soběnov B ČK
Velešín B ČK
Tálín
PI

25:59L
25:08L
26:10L
23:92L
29:43L
26:19L
35:32L
35:08L
NP

28:37
28:87
29:28
31:57
32:18
34:19
38:92
39:56
NP

Družstvo Okres
Lišov A
ČB
Chmelná ČK
Lišov B
ČB
Holubov ČK
Žernovice PT
Přísečná ČK
Brloh
ČK
Netřebice ČK
Chlum
ČK
Soběnov ČK
Mydlovary ČB
Hosín
ČB
Benešov nad Černou ČK
Srubec
ČB

1. terč
23:15L
24:14P
22:77L
25:94L
26:46L
28:17L
27:81
23:44P
27:42P
27:91L
26:42L
34:16L
41:32P
NP

Výs. čas
24:57
24:73
25:64
26:71
27:95
28:20
28:73
28:73
28:91
29:82
31:11
35:02
45:07
NP
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Cvrčilky
Obrovskou výhodou při vycházkách za ptáky
je znalost jejich hlasů. Některé druhy pro svou
schopnost se dokonale ukrývat v přirozeném
prostředí máme jen malou šanci zahlédnout
a často pouze zpěv bývá jedinou známkou
přítomnosti v dané lokalitě. Platí to zejména
pro cvrčilky - drobné pěvce zastoupené u nás
třemi druhy“ zelenou, říční a slavíkovou.
Cvrčilka zelená má zelenohnědé zbarvení s tmavými skvrnami na vrchní straně těla. Jejím
domovem jsou neobdělávané plochy s vysokým bylinným podrostem a roztroušenými
keři, okraje vod, kopřivami zarostlé stoky apod.
Hnízdo bývá dobře ukryto v hustém, trsu trávy.
Potravu tvoří drobní členovci. Hlas cvrčilky
zelené je monotónní dlouhé cvrčení znějící
jako sir-r-r-r… Ozývá se ve dne, častěji večer
a v noci. Dříve jsme mohli její hlas slyšet celkem
běžně v okrajových částech Holubova a Krásetína, v současnosti je výskyt nepravidelný.
Cvrčilka říční je zbarvena šedohnědě.
Vyhledává zejména porosty kolem potoků,
řek a rybníků. Hlasem je přerušované, za
sebou rychle jdoucí dze-dze-dze. Zjištěna
byla pouze v některých letech v údolí Dobrovodského a Krásetínského potoka.
Cvrčilka slavíková je velmi vzácná. Obývá
výhradně rozsáhlé rákosové porosty velkých
jihočeských rybníků. Hlas připomíná cvrčilku
zelenou, je však hlubší a nad vodní hladinou
slyšitelný na značnou vzdálenost.
Všechny naše cvrčilky jsou tažné, zimovat
odlétají do tropické afriky.
V příspěvku bylo čerpáno z materiálů České
společnosti ornitologické
- Pavel Jakeš Vlastní ilustrace: Cvrčilka zelená
Nejprve si upečeme řepu. Omyjeme,
zabalíme do alobalu a dáme péct podle
velikosti asi na hodinu na 180 st. Upečenou
řepu oloupeme a nakrájíme na tenké
plátky. V misce smícháme olivový olej,
balsamikový ocet , med, sůl, pepř, přidáme
bylinky (nejlépe čerstvé), obalíme v tom
plátky řepy a dáme vychladit. Zatím si
připravíme salátové lístky, zeleninu dle chuti
(rajčátka, okurky, na to rozložíme řepu,
plátek mozarelly, bazalku a pokapeme
olivovým olejem.

Salát z čínského zelí
Do letního mlsání jsem připravila pár typů
na lehkou letní večeři.

Salát z pečené řepy s mozzarellou
1 řepa, ½ ledového salátu, hrst rukoly, okurka,
rajčátka, mozzarella, bylinky (tymián, bazalka,
olivový olej, med, sůl, pepř, balsamiko ocet.

čínské zelí, ananasový kompot , mrkev, jarní
cibulka nebo pórek
Zálivka: - olivový olej, vinný ocet, med, sůl,
pepř – vše vlijeme do malé uzavíratelné
skleničky a rozkvedláme.
Pokrájíme zelí na nudličky, mrkev
nastrouháme nahrubo, jarní cibulku na
drobná kolečka a nakonec přidáme ananasový kompot i se šťávou.
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Skvělý cizrnový salát

Domácí rohlíky

Cizrna, rajčata, paprika, okurka, pórek, jogurt
nebo zakysaná smetana, sůl, malou chilli
papričku nebo stačí trochu sušený zelených
bxlinek. Každý dle své chuti.

500 g hladké mouky, 1 sáček sušeného droždí,
200 ml mléka, 3 vrchovaté PL bílého jogurtu,
2 lžíce změklého sádla +1 lžíci na potření,
1 lžička cukru, 2 lžičky soli.

Cizrnu buď uvaříme
nebo použijeme
naloženou ve slaném nálevu , přidáme
zeleninu pokrájenou na malé kostičky ,
osolíme, přidáme bílý jogurt nebo smetanu
a posypeme bylinkami.

V pekárně nebo ručně zaděláme těsto a necháme kynout na teplém místě. Těsto
rozdělíme na 12 stejných dílků.
Vyválíme oválky a stočíme rohlíky nebo
upleteme housky, dáme na plech na pečicí
papír, potřeme sádlem a posypeme mákem

Zapili jsme Brežněva.

Za nějaký čas, 10. listopadu po ránu, jsme
vystartovali autem ku Praze. Protože jsme
nechtěli na setkání přijet úplně hladoví, tak
jsme se stavili v přepychové restauraci
průhonického motorestu na oběd. Na jídelním
lístku mne zaujal pokrm nazvaný basturma.
Porce byla vskutku poctivá, navrch poházené
zelené oválky něčeho co jsem neznala a to také
na talíři zůstalo. Až později jsem zjistila, že to
byly olivy, které jsem do té doby neměla
možnost poznat. Věru, že něco tak dobrého
jsem nikdy před tím nejedla a tak číšník dostal
ode mne velikou pochvalu a zároveň jsem se
od něj dozvěděla, že recept pochází z Ruska.
Ostatní si vybrali z české kuchyně , jídlo rovněž
vynikající.
V poledne jsme dojeli na místo určení, Kavčí
hory, kde nás už Milan netrpělivě očekával se
smutným výrazem ve tváři, aby nám sdělil: „ Je
to v háji, zemřel Brežněv, všechno je zavřený,
nikdo tady není, nikdo sem nesmí. „ Když pocítil

jaké je naše zklamání, tak začal rychle hledat
řešení, aby splnil to, co slíbil. Rozhlédl se po
okolí a se staženým zadkem” nás propašoval
“
zadním vchodem dovnitř. Vyšlapali jsme
několik schodů do poschodí, tam nám
v rychlosti ukázal místnůstku, kde se čtou
zprávy a přípravnu. Navíc už se neodvážil.
Upravená tam byla akorát modrá stěna a před
ní stůl, jinak docela nepořádek.
Odtud jsme se přesunuli k Milanovi do malé
garsonky a tam jsme Brežněva vydatně zapili
na jeho lehké odpočinutí. Vyspali jsme se na
podlaze naskládaní jako sardinky v peřinkách
s voňavým povlečením.
Až doma při přenosu Brežněvova pohřbu jsme
mohli vidět a zejména také slyšet, že Leonid
nespočinul v kremelské hrobce vůbec lehce.
Zasloužilí stařešinové z politbyra neudrželi
provazy v rukou a Brežněv žuchnul na dno
hrobky s velkým rámusem.
- Jana Sobolová -

stanici České Budějovice (autobus zastavuje na
zastávce MHD Nádraží, přímo před nádražní
budovou).

V případě jakýchkoli dotazů mne, prosím,
kontaktujte. Pokud se vyskytnou v provozu
jakékoli potíže, prosím, informujte se u mne,
nebo u dispečerky Moniky Václavíkové,
tel.: 778 520 569,
email: monika.vaclavikova@railbus.cz.
Budeme též rádi za každý námět na zlepšení
našich služeb při provozování autobusů ČD
BUS Šumava.

Můj příběh začíná někdy koncem října 1982.
V té době jsme se scházeli každý pátek
v tělocvičně ve Křemži, sokolská partička, aby
jsme si zahráli, jak jsme tomu tenkrát říkali,
ragby-košík. Někdy šlo málem o život a to hlavně, když se hry zúčastnil zpocený Honza Trs.
Jednoho dne nám oznámil Pavel Kupka, že
přijede jeho kamarád z vojny Milan Tománek,
redaktor Československé televize . To se také
stalo a Milan opravdu dorazil. Setkání s ním se
uskutečnilo u Lídy a Jindřicha Švorcových
v Pasíčkách, kteří nás, jak bylo zvykem příjemně
hostili. Protože jsme byli zvědaví a neustále
jsme na Milanovi vyzvídali, jak to vlastně v té
televizi vypadá, tak nám nabídl prohlídku
celého televizního studia. Domluvilo se nás
pět, Pavel Kupka, Honza Janoušek, Vlád’a
Verner, moje kamarádka z práce Věra
Lorencová a já.

INFORMACE
Dovoluji si Vás informovat o provozu autobusové linky, kterou o prázdninách roku 2017
budeme zajišťovat v okolí vašich obcí.
Provoz této linky objednává akciová společnost
České dráhy.
Linka 320930 (České Budějovice - Holašovice Kleť, lanová dráha) je zajišťována běžným
autobusem s prostorem pro dětské kočárky
a bude v provozu o sobotách mezi 01. 07.
a 26. 08. 2017. Tato linka je navázána na vlaky
Českých drah, a.s. svými přípoji v železniční

Upozorňuji, že na linkách platí jízdní doklady
vydané nebo uznávané Českými drahami, a.s.
(jízdenky pro jednotlivou jízdu, síťové jízdenky
regionální a celostátní, některé síťové jízdenky
železnic sousedních států a samozřejmě
jízdenky zakoupené u řidiče autobusu).
Jízdní řád linky přikládám. Event. další
informace hledejte na webu Českých drah, a.s.
www.cd.cz, nebo přímo na adrese
www.cd.cz/cdsumava.

či kmínem, popř. hrubou solí a pečeme při
teplotě 170 st. do zlatova. Do trouby
můžeme vložit mističku s vodou.
Pěkné prázdniny a dobrou chuť všem, kteří
recepty vyzkoušejí přeje
- MS -

S přáním úspěšné turistické sezony 2017
- David Keliš jednatel společnosti

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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