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Zpráva z jednání obecního zastupitelstva

ZO projednalo a schválilo:

- Závěrečný účet a účetní uzávěrku za rok
2017
- Stanovení počtu členů OZ pro období 2018
až 2022
- Odkoupení pozemků p.č. 1249/1 a 276/5
v k.ú. Holubov

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych zhodnotil práci obecního
úřadu za uplynulý půlrok.
V Třísově bylo dokončeno hasičské cvičiště,
na kterém proběhla i první soutěž v požárním sportu. Na návsi byla vyčištěna
a opravena část kanalizace a v Hostinci
U Vlčáka byla zbudována venkovní terasa.
V Holubově firma Matteo provedla zateplení
klubovny mateřského centra Holoubek, byly
usazeny odvodňovací žlaby a upraven
prostor před zvoničkou na návsi.
V Krásetíně na Podluží bylo prodlouženo
veřejné osvětlení, pokračuje se v obnovování původní cesty a upravujeme plochu

- Změnu zonace v CHKO Blanský les v Krasetíně - Podluží
- Vybudování asfaltové komunikace v Krasetíně na Podluží
- Finanční příspěvek SDH Krásetín
- Finanční příspěvek na činnost žákovského
badmintonového družstva

- Zřízení věcných břemen na obecních
- pozemcích 853/11, 732, 1217/1, 1237/2
a 1241 - v Krásetíně
- Roman Kudláček starosta obce

kolem vodojemů.
V měsíci dubnu organizovala obec pro
občany zájezd do termálních lázní v
Johannesbadu.
Podařilo se získat dotaci 970 000 Kč na
výměnu lana na lanové dráze. Dotaci poskytl
Krajský úřad Jihočeského kraje.
V měsíci červenci proběhla výměna nábytku
v základní škole, mateřské škole a školní
jídelně, na kterou jsme také získali dotaci od
Krajského úřadu Jihočeského kraje ve výši
230 000 Kč.
Dále v červenci bude zahájena výměna
veřejného osvětlení v Holubově, na tuto akci
jsme také dostali dotaci od Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR ve výši 688 476 Kč.
V květnu letošního roku proběhlo výběrové
řízení na nového ředitele naší školy. Vybrána

byla Mgr. Vendula Vernerová, která se stane
ředitelkou školy od 1. 8. 2018.
Při této příležitosti bych chtěl poděkovat
paní učitelce Mgr. Ludmile Křížové, která
u nás ve škole učila nepřetržitě od roku 1980
a paní ředitelce Mgr. Drahomíře Bodlákové,
která učila od roku 1996 a funkci ředitelky
vykonávala posledních 12 let. Oběma děkuji
za jejich vykonanou práci a přeji hodně
zdraví, spokojenosti a pohody na jejich
zaslouženém odpočinku.
Věřím, že se budou do naší školy rády vracet
a vypomohou, když bude potřeba.
Na závěr bych Vám všem chtěl popřát
pěknou dovolenou a krásné prázdniny.
- Roman Kudláček -

110 let založení hasičského sboru v Holubově
Dne 9. června 2018
se uskutečnila oslava
110. výročí založení
hasičského
sboru
v Holubově. Před slavnostním zahájením
se sešla většina členů
SDH Holubov k vyfotografování pro společnou fotografii. Ve 13
hodin byla zahájena samotná oslava, kdy na
úvod promluvil starosta SDH Holubov Petr
Sviták, krátký projev přednesl i starosta obce
Roman Kudláček a starosta Okresního
sdružení hasičů Český Krumlov Jaromír
Marek.
Součástí programu byla ukázka profesionálních hasičů z Českého Krumlova,
vyprošťování zraněných z havarovaného
vozu. Tuto ukázku odborně komentoval
ředitel ÚO HZS Český Krumlov, plk.Ing. Pavel
Rožboud.
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Poté předvedl praktickou ukázku, jak hasit
doma v kuchyni vznícený olej na pánvi, člen
našeho SDH Jaroslav Opelka. Úplně na závěr
předvedli svůj um mladí hasiči v požárním
útoku.
Po celou dobu slavnostního dne probíhala v
klubovně hasičů výstava fotografií, kronik a
různých historických dokumentů, kterou
skvěle připravili pan Josef Sviták a Jiří
Gabriška.

1908

Poté se oslava přesunula do stanu, kde
zahrála k poslechu, ale i k tanci skupina Jiří
Schelinger Memory Band.
V 19 hodin pokračoval program oslav
taneční zábavou za doprovodu skupiny
The Slakers .
Myslím si, že se oslava vydařila, lidé se
pobavili i zavzpomínali.
- Roman Kudláček, velitel SDH HolubovFoto - Jana a Michal Vitkovi -

2018
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Vzpomínáme - Krásetín za heydrichiády
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 sobotu 7.

července odpoledne jsme se jako tradičně
sešli na návsi, abychom si připomněli již 76.
výročí 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
skupina H+H.

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 na tuto smutnou událost
bychom neměli nikdy zapomenout.
- MS -

ZPRÁVY ZE ŠKOLY - CO NÁS BAVÍ
Ve škole jsme veškeré
jarní dění věnovali
měsíčnímu
projektu
nazvaném Den Země.
Projekt jsme zahájili 5.
března
návštěvou
divadelního představení v Městském divadle
v Českém Krumlově, kde jsme shlédli
pohádku O Balynce. Veselý příběh byl
věnován ekologii, třídění odpadu a ochraně
naší planety. Během celého projektu se
všichni vyučující ve svých předmětech více
zaměřili právě na ekologii, přírodu, vztah
člověka k přírodě a ochraně životního
prostředí. Žáci v průběhu „barevného týdne“
chodili oblečení jako barvy kontejnerů na
tříděný odpad. Na školní zahradě starší žáci
pod vedením pana Weitera dokončili stavbu
bylinkového záhonu, který následně družina

osázela 17 ti druhy bylinek. Školní družina
uklízela Holubov v rámci projektu „Ukliďme
Česko“ a celý měsíc byl zakončen milou
návštěvou ze ZOO Hluboká. Lektorka ze ZOO
s sebou přivezla několik velice zajímavých
zvířátek, o kterých jsme se dozvěděli spoustu
informací. Seznámeni jsme byli se želvou,
králíkem divokým, gekončíkem nočním,
pakobylkou rohatou a krajtou královskou.
V květnu jsme si společně uplstili žabku.
Každý žák dostal do rukou smotek ovčího
rouna, plstící jehlu a za pomoci paní Bílkové
z Chlumečku si vyrobil originální dekoraci.
Druhá polovina května byla věnována
prevenci v oblasti dopravní výchovy. Žáci si
zopakovali nejen vybavení jízdního kola,
chování na pozemních komunikacích ale
i např. ošetření zlomené končetiny. O tom, že
na děti číhají různá nebezpečí i při používání
internetu, nás přijel poučit na konci května

lektor, s nímž mohli žáci probrat nejen
otázku kyberšikany, násilí na internetu či
závislosti na mobilním telefonu.
Začátek června byl věnován oslavě Dne dětí.
Celý den žáci rozděleni do svých skupin
plnili soutěžní úkoly nejen v tělocvičně, ale
i na školním hřišti, kde soutěžili např. ve
štafetě, ve skoku dalekém, běhu trojic se svázanýma nohama, lovu rybiček či narovnání
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vysypaných sirek do krabičky jednou rukou.
Jen pár dní po společné oslavě jsme se vydali
na vytoužený školní výlet. Letos na nás
čekala prohlídka zámku Červená Lhota
a divadelní představení Vyprávění starého
vlka, u které jsme se všichni dobře pobavili.
Blížící se konec školního roku nám přijelo

zpříjemnit Divadélko pro školy z Hradce
Králové s příběhy z Čapkovy knihy Devatero
pohádek. A protože jsme celý rok poctivě
pracovali na školním projektu Křížem
krážem, bylo zapotřebí spočítat všechny
získané bodíky a celé snažení společně
završit na posledním projektovém dni. Při

Jazykové kompetenční centrum

zajeli jsme si společně na adventní trh do
Českého Krumlova. Děti si ve smíšených
skupinách zahrály šipkovanou, prošly se po
městě a zahrály si kvíz související s vánočními svátky.
V dubnu jsme do Německa vyrazili zase my.
Prohlédli jsme si školu v Hinterschmidingu,
zahráli si různé hry, při kterých děti využívaly
své jazykové schopnosti a předvedly, co
všechno se během kurzu naučily a vyšli jsme
si na krátkou procházku do okolí.
Během těchto návštěv si děti našly nové
kamarády. Velmi jim přeji, aby tato nová
přátelství vydržela a prohloubila se.
Závěrem bych chtěla velmi poděkovat OÚ
Holubov za poskytnutí drobných dárků.

V tomto školním roce byla naše škola
vybrána do projektu Jazykové kompetenční
centrum. Tento projekt má za úkol vzbudit
zájem o německý jazyk u nás a současně
o český jazyk na německé straně. Účastní se
ho každý rok 30 základních škol a nižších
stupňů gymnázií a 20 mateřských škol v
jihozápadním regionu Čech a v Bavorsku.
V naší škole navštěvovalo tento kroužek
15 žáků ze 4. a 5. ročníku. Aby si děti mohly
své znalosti němčiny vyzkoušet v praxi,
vydaly se na výlet k sousedům.
V prosinci k nám zavítaly děti z partnerských
škol v Hinterschmidingu a Grainetu. A protože se návštěva konala v předvánočním čase,

hledání kýženého pokladu dostala přednost
skupina s nejvíce body, což byla skupina
Jetel, ale bez odměny neodešel nikdo. Tímto
byl náš společný projekt školního roku 2017
- 2018 ukončen a nezbývalo nic jiného, než
rozdat si zasloužené vysvědčení a hurá na
prázdniny!
- Mgr.Jana Knížková -

- Mgr. Vendula Vernerová -
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Díky

S koncem letošního školního roku se loučíme
nejen se žáky 5. ročníku, ale i s našimi
kolegyněmi – paní ředitelkou Bodlákovou

Poděkovaní

K 31. 7. 2018 odchází do starobního důchodu
ředitelka Základní školy a mateřské školy
Holubov Mgr. Drahomíra Bodláková a paní
učitelka Mgr. Ludmila Křížová.
Chtěly bychom poděkovat všem rodičům
a dětem, celému kolektivu základní školy,
mateřské školy, školní družiny a školní

Zprávičky ze školičky
Jak prožily konec školního roku děti
v holubovské školce? V dubnu se 14 našich
předškoláků se svými rodiči vypravilo
k zápisu do 1. třídy. Velmi zajímavým výletem
se na konci dubna stala návštěva planetária v
Č. Budějovicích, kde se děti z obou tříd
zúčastnily věkově přizpůsobenému programu. Na začátku května jsme uvítali v naší
školce nováčky a zapsali 14 nových zájemců.
Divadlo „ Z bedny“ přivezlo dětem pohádku
„O Otesánkovi“. Hudebně pohybový program cvičení s Myškou představila dětem

a paní učitelkou Křížovou. Na naší škole
působily dlouhá léta a my bychom jim
všichni chtěli touto cestou poděkovat za
jejich trpělivost, ochotu a laskavost, jakou
projevovaly každý den.

Srdečné díky a přejeme mnoho spokojenosti, radosti a zdraví do dalších let.

jídelny, školské radě, panu starostovi
Romanu Kudláčkovi i zaměstnancům obce,
obecnímu zastupitelstvu a vůbec všem
lidem, kteří podporují holubovskou školu
a zajímají se o její dění. Rády na Vás všechny
budeme vzpomínat.
Děkujeme Vám za milá překvapení na konci
školního roku, která jste nám připravili.
Dětem přejeme hezké, veselé a zajímavé

prázdniny a Vám všem odpočinkovou dovolenou. Nové paní ředitelce a novým
zaměstnancům školy co nejvíce spokojených
a hezkých dnů.
Děkujeme moc za to, že jsme tu mohly
s Vámi všemi prožít velkou část života.

- Kolektiv zaměstnanců ZŠ Holubov -

- Ředitelka školy Mgr. Drahomíra Bodláková
a paní učitelka Mgr. Ludmila Křížová -

společnost Mišmaš. Děti si zazpívaly,
zatančily a pohybově se vyřádily.
Programově pestrý vždy bývá měsíc červen.
Nebylo tomu jinak ani letos. Nejprve jsme
s dětmi oslavili Den dětí. Připravili jsme pro
děti sportovní olympiádu, kde nikdo neprohraje a každý je vítězem ve své osobní kategorii. Čokoládové medaile i nanuky pro naše
děti daroval pan Jiří Pelech. Velké díky! Jedno
červnové dopoledne jsme místo svačiny
v jídelně opékali buřtíky na školní zahrádce.
Nejočekávanější akcí konce školního roku je
závěrečný výlet. Letos jsme se vypravili do
Rožmberku. Divadlo „Z bedny“ nás pozvalo
na svůj program. Ten se uskutečnil ve
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vodáckém kempu. Pan Pohoda se Soničkou
zde dětem zahráli pohádku O řepě. Dále si
děti razily mince a zúčastnily se her i pohybových radovánek. Následně nás autobus
převezl na hrad. Tam nás čekala prohlídka
nádvoří a možnost zakoupení dobroty či
nějaké památky z výletu. Starší kamarádi ze
třídy Medvídků si ještě vyšlápli k perníkové
chaloupce. A úplně závěrečnou akcí školního
roku je loučení s našimi předškoláky při

Zahradní slavnosti. Předškoláci si pro rodiče,
kamarády a všechny příchozí návštěvníky
přichystali pěkný program. O zábavný
program se na zahradě postaralo divadlo
Jiřího Reindla „Divoloď“. Chuťové smysly
potěšily dobroty od našich maminek a babiček. Moc jim a všem, kdo balili tombolu
a stavěli stany, děkujeme.
O občerstvení u stánku se letos postarala již
tradičně Hanka Fernezová s pomocníky

p. Kalinou a p. Mandátem. Děkujeme ještě
obecnímu úřadu, který nám zapůjčil stan
a aparaturu na ozvučení.
Přejeme všem dětem a jejich rodičům i prarodičům krásné léto, příjemný čas dovolených se společnými rodinnými zážitky
a v plné síle se těšíme na viděnou v září.
- Za kolektiv provozních a pedagogických
pracovníků Helena Čížková -
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Poděkovaní

Rády bychom prostřednictvím Holubovského zpravodaje poděkovaly paní Mgr.
Drahomíře Bodlákové za mnoholeté vedení
naší mateřské školy. Cítili jsme se pod její

Hasičská soutěž v Holubově
2. června 2018 proběhla soutěž v požárním
útoku na nástřikové terče, v rámci Jihočeské
ligy a Velké ceny okresu Český Krumlov,
O pohár starosty obce Holubov. Soutěže se
zúčastnilo 40 družstev v kategoriích muži

rukou dobře a bezpečně, vždy nám vyšla
vstříc při řešení potřeb jak našich, tak dětí.
Její mírná a rozvážná povaha přispěla ke
klidné atmosféře v naší školce. Milá Mirko,
děkujeme Ti za Tvou práci, obětavý přístup
a přívětivé jednání. Přejeme Ti do dalších let

pevné zdraví, štěstí a splnění všech Tvých
životních snů a přání.

a ženy. Organizačně se soutěž vydařila, ale
bohužel nepřálo nám počasí a v průběhu
soutěž začalo pršet, což ovlivnilo výsledky
družstev. Přesto si s tím soutěžící zdárně
poradili. V kategorii muži zvítězil tým Chlum
B, druhé místo získali muži z Holubova,
3. místo obsadili muži Žernovice. V kategorii

ženy zvítězila místní holubovská děvčata,
druhé místo ženy Lišov A a třetí Lišov B.
I přes nepřízeň počastí se soutěž vydařila
a těšíme se na další ročník této tradiční
soutěže.
- Roman Kudláček, velitel SDH -

- Za kolektiv pedagogických a provozních
zaměstnanců MŠ Holubov
Jana Jungbauerová -
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Skauti proti leukémii, pomáháte s námi!
V sobotu 7. dubna se v Holubově před
obecním úřadem uskutečnila již tradiční
skautská charitativní akce, letos opět na
podporu Nadace pro transplantace kostní
dřeně. Skauti zde pro návštěvníky otevřeli
charitativní kavárnu, ve které nabízeli
domácí zákusky, kávu, čaj i limonádu. Kromě
kavárny byl připraven také jarmark, kde se
prodávaly šperky z plstě, filcu či fima, plátěné
tašky a mnoho dalšího. Děti se mohly
pobavit na sportovních a tvořících stanovištích a v neposlední řadě se účastnit
charitativního běhu (až) na dřeň.
Veškerý vybraný obnos z akce byl odeslán na
konto Nadace pro transplantace kostní
dřeně. Byly jsme velmi mile překvapeni
množstvím návštěvníků, kteří s námi přišli
strávit slunečné odpoledne a přispět
zároveň na dobrou věc. Díky nim bylo na
konto nadace odesláno neuvěřitelných
36 812 Kč! Všem přispěvatelům velmi
děkujeme. Naše poděkování patří také firmě
AGRIO MZS s.r.o., která nám poskytla výbornou kávu, čaj a materiální zázemí pro
kavárnu, dále obci Holubov, která nás
v pořádání akce podporuje a také všem, kteří

ochotně napekli zákusky či nabídli své
výrobky na jarmark.
Transplantaci kostní dřeně absolvuje v České
republice ročně několik set pacientů. Z toho
75 % dárců krvetvorných buněk je od
nepříbuzného dobrovolného dárce. Bohužel
pro každého čtvrtého pacienta se "jeho"
dárce kostní dřeně nenajde. Proto je tak
nutné počet dobrovolníků v registru
neustále zvyšovat! Díky Vaší pomoci se
podařilo přesáhnout hranici 75-ti tisíc dobrovolných dárců registrovaných v Českém
národním registru dárců dřeně. Dále je díky
Vaší pomoci dlouhodobě podporován

výzkum nových možností léčby leukémie, je
nakupováno
potřebné
vybavení
na
hemato-onkologická oddělení a v neposlední řadě je pomáháno pacientům a jejich
rodinám.
Za získanou částku (36 812 Kč) bude
vyšetřeno 26 potenciálních dárců kostní
dřeně. Vstupní vyšetření neplatí žádná
zdravotní pojišťovna a nadace získává tyto
prostředky od soukromých subjektů.
Děkujeme všem, kteří přispěli či se na akci
jakkoliv jinak podíleli. Děkujeme, že
pomáháte!
Skauti z Holubova
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Kroužek mladých myslivců
a ochránců přírody
Školní rok se pomalu blíží ke konci a tím
i první rok obnoveného Kroužku mladých
myslivců a ochránců přírody. A co jsme se
zatím všechno naučili?
Děti se po celý rok učily zvládat základní
mysliveckou mluvu a myslivecké zvyky,
rozlišit druhy zvěře, poznat v přírodě jejich
stopy, umí odhadnout věk zvěře podle stavu
zubů, jaké krmení a kdy je vhodné zakládat
do krmných zařízení. Také se naučily poznávat ptáky podle jejich zpěvu. Na několika
vycházkách do přírody se naučily rozpoznávat stromy a další rostliny. Děti si dokonce
vyzkoušely i střelbu z luku i ze vzduchovky
a formou scének se naučily základy
zdravovědy.
Musíme se také pochlubit šikovností dětí
navštěvující kroužek. V květnu se konalo
místní a následně okresní kolo myslivecké
soutěže Zlatá srnčí trofej. Zlatá srnčí trofej je
vrcholná myslivecká soutěž pro mládež,
kterou každoročně vyhlašuje odborné
oddělení sekretariátu Českomoravské myslivecké jednoty. Soutěž je rozdělena na dvě
kategorie – kategorie A pro žákyně a žáky

Třísovští hasiči

Rok uplynul a tak mohl 3. června proběhnou
již 19-tý ročník soutěže o putovní pohár SDH
Třísov.
Než mohl ale proběhnout, udála se u nás na
hřišti spousta věcí. Již od podzimu probíhala
rekonstrukce prostoru základny našeho
sportoviště. Celé bylo dokončeno nedlouho
před samotnou soutěží a je možné říci, že se
vše podařilo na výbornou. Starosta obce
a všichni, kteří se podíleli na opravě hřiště,
odvedli skvělou práci, za kterou je třeba
poděkovat.
Příprava samotné soutěže také zabrala
nějaký ten čas a ten se vyplatil. Soutěžit

3. – 5. tříd ZŠ, kategorie B pro žákyně a žáky 6.
– 9. tříd ZŠ. Přestože kroužek funguje teprve
rok, zástupci našeho kroužku se umístili
v první polovině soutěžících v obou
kategoriích. Okresní kolo, které se konalo na
Jelení vyhlídce v Malontech, vyhrála v kategorii B Elena Nejedlá ze Křemže
(Bohouškovice). Adam Nejedlý (bratr Eleny
Nejedlé) se umístil na druhém místě ve
střelbě ze vzduchovky. Tato soutěž nebyla
rozdělena na věkové kategorie, tudíž byl ve
střelbě absolutním vítězem! Elena bude
reprezentovat českokrumlovský okres v národním kole Zlaté srnčí trofeje, které se bude
konat koncem července v Bozeňově (okres
Šumperk). Držme ji palce!
Za tento školní rok jsme podnikli mnoho
výletů a to nejen po okolí Křemže. Navštívili
jsme jelení oboru a výběh s rysy v Kvildě v NP
Šumava, obory LS Hluboká, Jihočeskou
zoologickou zahradu Hluboké nad Vltavou
a absolvovali jsme dvoudenní výlet do Areálu
her ve Stožci. Také jsme pomáhali s pořádáním
dětského dne v Kaplici. V červnu nás ještě čeká
hlídání kachňat u Borského rybníka, kde si
budeme opékat buřtíky a přespávat.
A co nás čeká v první polovině příštího
školního roku? V plánu máme sledování
jelení říje v oboře firmy Agrowald, výlet do

a rvát se o body jak do Jihočeské hasičské
ligy, tak Velké ceny okresu přijelo opět téměř
50 družstev mužů a žen. A jak už je u nás
zvykem, běželo se na střídačku z jedné
základny na dvou drahách. Jedna pro muže
a druhá pro ženy, které tak nemusejí čekat až
se pro ně po mužích přestaví terče.
Samotná soutěž odstartovala úderem 11
hodiny a po necelých čtyřech hodinách bylo
hotovo a mohlo se udělovat a hodnotit.
V kategorii žen bylo pořadí 1. Lišov C
2. Chmelná 3. Lišov B. V mužské kategorii
1. Srubec 2. Lišov A 3. Tálín. Ceny a poháry
nám do soutěže věnovala obec Holubov,
autodoprava Fučík Miroslav, instalatér
Hončík Karel a autoservis Jan Koprna.
Děkujeme všem soutěžícím i divákům za

národního zemědělského muzea v Praze,
střelecký den a dále jednodenní výlety do
blízkého okolí.
Závěrem bychom chtěli všem poděkovat za
podporu obcím Křemže a Holubov,
mysliveckému spolku Podkletí Křemže a mysliveckému spolku Holubov a v neposlední
řadě rodičům dětí.
Všem dětem přejeme krásné prázdniny a po
prázdninách zase nashledanou!
- Pavel Hobza, Jitka Jakešová -

účast a všem místním hasičům za hladký
průběh celého odpoledne. Těšíme se na další
již 20 ročník soutěže O putovní pohár SDH
Třísov
- Miroslav Kouba ml. -
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Cesta pohádkovým lesem
Již se stalo tradicí, že v Třísově díky hasičům děti
slaví svůj svátek Cestou pohádkovým lesem.
I letos tentokrát 10. června se k hospodě
U Vlčáka sjely pohádkové postavy z lesů, vod,
strání a bažin na svůj pohádkový sněm.
Po něm následoval rozchod na určená místa
v pohádkovém lese a vyčkávání na dětské
návštěvníky, kteří v doprovodu rodičů či
prarodičů podle mapy postupovali po

vyznačené trase. Dětí přijelo letos více jak 70.
Aby jim čekání uteklo rychleji, mohly se učit od
kejklířů jejich kejkle nebo si na obličej nechat
namalovat všelijaké obrázky.
Pohádkových postav byla celá řada. Hejkalové,
víly, čarodějnice, pindruše, z největší dálky
přijel Šrek s Fionou, naopak nejblíže to měli
loupežníci s vodníky a od Jičína Rumcajs
s Mankou. Na vše dohlížela jejich veličenstva
král a královna. Na hostinu nám obecní úřad
přichystal vydlážděné prostranství za hospo-

dou, kde jsme příchozím podávali obzvláště
vypečené špekáčky.
A aby si děti mohly odnést domů kromě
cestovní mapy také nějaké odměny za splněné
úkoly, pomohli nám: Hruška – zemní práce
s.r.o., Autodoprava Fučík Miroslav, Malířství
Vávra, Elektrikář Jan Litoborský, Autoservis Jan
Koprna a především obec Holubov. I když nám
trochu zapršelo, celá akce se vydařila a příští
rok se můžeme těšit na další.
- Miroslav Kouba ml. -

strana

11

Zvonohlík

Nenápadným drobným pěvcem naší přírody
žijícím často v bezprostřední blízkosti lidských
sídel je zvonohlík zahradní.
Zvonohlík je o poznání menší než vrabec, má
krátký kuželovitý zobák a do mírné vidlice
vykrojený konec ocasu. Zbarvení samečka je
na hlavě a hrudi jasně žluté s řadami podélných tmavých skvrn. Samička je šedozelená,
rovněž tmavě skvrnitá.
Jeho domovem jsou zahrady, parky, porosty
na okrajích vod, stromořadí s vysokými
listnatými stromy apod. Je tažný. Do zimovišť
ve Středomoří odlétá v říjnu a zpátky k nám se
vrací začátkem dubna. Po příletu na hnízdiště
dá o sobě okamžitě vědět nezaměnitelným
zpěvem znějícím jako rychlé vrzavé švitoření.
Sameček sedící na vrcholku vysokého stromu,
nebo na konci některé z okrajových větví při
něm často vylétne zvláštním pomalým
potácivým letem, opíše ve vzduchu kruh
a opět se vrátí na své původní stanoviště. Ke
zpěvu s oblibou využívá také televizní antény
na střechách budov. Malé hnízdo ze stébel,
kořínků a lišejníku bývá umístěno na větvích
stromů a keřů. Samička do něj snese 4 světlá
tmavohnědě skvrnitá vajíčka. Potravu tvoří
semena plevelů.
Zvonohlík zahradní v našem kraji pravidelně
hnízdí. Běžný je zejména na okrajích měst
a vesnic, ale nevyhýbá se ani husté zástavbě
v centru, nalezne-li tu alespoň malý ostrůvek
zeleně s vysokými stromy. Jen na území
Holubova je počet hnízdících párů odhadován

Svatba podle Kláry a Monkeyho
Vždycky, když jsem se vdávala (třikrát),
odmítala jsem velkou svatbu s tetičkami
z pátého kolena a se synovečky od ženichovy
sestřenice z Moravy, s chomoutem před
radnicí, vtipnými básničkami. a polévkou
s knedlíčky z jednoho talíře. Moje svatby byly
malinké, civilní, šaty ve dvou případech
půjčené od kamarádek, v poslední epizodě
koupené v etnoprodejně Sanu Babu.
K holubovské kapli nevěsta vystoupala na
černém koni. Nadýchané krajkové šatičky a ve
vlasech věnec z lučního kvítí. Kláře to moc
slušelo a na kopci před kaplí na ni čekal
anglický ženich Alistair, pro nás již několik let
známý jako Monkey. Měl krátké kalhoty,
růžovou košili a vestičku se vzorem létajících
prasátek. Na hlavě slamák, ve tváři očividné
dojetí. Pod modrým nebem a zářivým sluncem
obřadu přihlíželo kolem stovky českých přátel,
příbuzných, sousedů a známých, několik
desítek cizinců různého věku i barvy pleti,
nejen z ženichovy rodné Anglie. Svatba pak
pokračovala na obrovském dvoře krásetínského statku, který důvěrně známe z již legendárních letních koncertů. Nikoho nepřekvapily
davy hostů, kteří seděli a hodovali, volně

na 5 - 7. Zaslechnout jeho příjemný zpěv
můžeme například na návsi, u televizních
bytovek, u Grafobalu a v okolí železniční zastávky.

V příspěvku bylo čerpáno z materiálů České
společnosti ornitologické
- Pavel Jakeš Vlastní ilustrace / Zvonohlík zahradní - sameček/

procházeli mezi rautovými stoly nebo ve
skupinkách postávali před pódiem s muzikanty.
Vládla
mezinárodní,lingvisticky
uvolněná zábava, nenucená a pestrá jako jídla
na stolech, často z kuchyní místních přátel. Na
obrovitých grilech se opékala masa pod
dohledem zkušeného Vojty a ve sladké sekci
dominovaly zákusky rodinné přítelkyně Lídy.
Původně jsem myslela, že na tak velké akci
vydržím sotva hodinu; (mám problém vydržet i
na vlastní vernisáži). Ale ta veselá neokázalá
pestrobarevná společnost mě fascinovala. Na
parketu křepčily postarší anglické páry vedle
bujné místní mládeže a sedlák Vojta, který
opustil grilovací stroje, předváděl neuvěřitelné
pohybové kreace s dredatým černočerným
exotem. Když jsem pak po půlnoci odcházela,
tichou krajinou kolem pastvin se siluetami
skotu pod hvězdným nebem, napadalo mě
leccos k té veliké slavnosti. Že na ten den a noc
nejen ženich s nevěstou nikdy nezapomenou.
Protože se nebáli být velkorysí, ale současně
dokázali celé oslavě vtisknout vlastní vizi,
originalitu a styl. A nemusel být nutně kaviár
a konvoj limuzín, šaty s vlečkou ani zástupy
číšníků v nobl restauraci.
Ne že bych se zase chtěla vdávat. Ale kdyby
náhodou... ta mezinárodní venkovská svatba

na dvoře U Kuchařů měla fakt něco do sebe...
Autorka je malířka, holubovská vlčice a překvapivě společenská svatebčanka
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Brambory uvaříme ve slané vodě, ještě horké
oloupeme, rozmačkáme, přidáme sůl, máslo
s mlékem, nakonec vejce a směs dobře
prošleháme.
Do máslem vymazané formy (kdo chce,
může ještě vysypat strouhankou) rozprostřeme polovinu bramborové kaše,
kterou pokryjeme plátky sýru a plátky nebo
kostičkami šunky.
Dodáme zbytek brambor, nahoru pak poklademe plátky másla, jemně posypeme
strouhankou a upečeme do zlatova. Kaše se
dá konzumovat teplá, vlažná i studená..
strouhankou. Z této směsi děláme placičky,
které obalíme ve strouhance smíchané se
sýrem a smažíme dozlatova.
Podáváme s bramborovou kaší.

Do letního mlsání jsem připravila pár typů
na lehkou letní večeři.

Houbové karbanátky

Slaný koláč s cuketou

Houby nakrájíme, osolíme a podusíme na
cibuli. Mleté maso smícháme s vejcem,
prolisovaným
česnekem,
strouhankou
namočenou v mléce, osolíme, opepříme
a přidáme špetku majoránky. Nakonec
vmícháme dušené houby a dle potřeby
zahustíme strouhankou. Z hmoty tvarujeme
karbanátky, obalujeme je v trojobalu
a smažíme. Podáváme s bramborovou kaší
nebo s chlebem.

těsto: 250 g polohrubé mouky, 125 g másla,
1 vejce ,sůl, voda
náplň: 1 cuketa, 1 cibule, 250 g tvarohu, 250 g
lučiny, 4 vejce sůl, pepř, 100g ementálu, , olej.
Z mouky, 1 vajíčka, másla soli a dvou lžic
vody vypracujeme hladké těsto a necháme
hodinku odpočinout.
Na oleji osmahneme cibuli. V misce
smícháme tvaroh s lučinou, vajíčka, osolíme,
opepříme přidáme vychladlou cibuli
Těsto rozválíme a vyložíme jím formu, pak
nandáme tvarohovou směs, na ni poklademe tenká kolečka cukety, trochu osolíme,
zakápneme olivovým olejem, posypeme
strouhaným sýrem a dáme péct.

Zapečená bramborová kaše
Bramborová kaše asi z kila brambor, 2 vejce, 50
g másla, horké mléko,150 g plátků šunky, 150 g
uzeného sýra, několik plátků másla, hrst
strouhanky.

Výstava ovoce
„K výročí založení republiky“
Každým rokem v říjnu (letos 12. 10. – 16. 10.) se
koná ve SOŠ veterinární, mechanizační
a zahradnické a Jazykové škole s právem státní
jazykové zkoušky v Rudolfovské ulici č. 92
v Českých Budějovicích regionální výstava
ovoce. Tato výstava má svou dlouholetou
tradici. Letošní ročník je ročníkem devatenáctým.
Tématem letošní výstavy je 100. výroční
založení naší republiky.
„Naše škola byla založena v roce 1886 jako
Česká hospodářská škola na místě zvaném Na
Krásné vyhlídce (dnešní Rudolfovská ulice
č. 92). Například ve školním roce 1898 - 1899
studovalo ve dvou ročnících 22 žáků. V letech
1918-1948 byly při škole postupně otevřeny
kurzy pro učitele lidových hodpodářských škol,

Celerové řízky

Pěkné prázdniny a dobrou chuť všem, kteří
recepty vyzkoušejí přeje
- MS -

1 větší celer, 150g šunky,1 cibule, 1 vejce, 1 lžíce
polohrubé mouky, grilovací koření , bílý mletý
pepř, sůl, zelenou petrželku, strouhanku dle
potřeby na zahuštění. Na obalení: strouhanku
a jemně nastrouhaný sýr.
Celer oloupeme a nastrouháme nahrubo,
smícháme s jemně nasekanou cibulí
a šunkou, přidáme vejce, lžíci mouky,
nasekanou petrželku, osolíme, dochutíme
kořením a podle potřeby zahustíme
lidová škola zemědělská a učňovská škola
zahradnická. V současné době naši školu
navštěvuje kolem 600 žáků všech maturitních
oborů, dále také mnoho posluchačů Jazykovou
školu.Celkový počet zaměstnanců je 107.
Pedagogický sbor je stabilní, a to jistě také
přispívá k dobré pověsti školy,“ dodává ředitel
školy Ing. Břetislav Kábele.
Náplň výstavy: každý rok mnoho pěstitelů
z Čech, regionální zahrádkářské svazy Českobudějovicka a širokého okolí, také zaměstnanci
a žáci školy vystavují svou bohatou úrodu a je
opravdu co vidět, obdivovat, ochutnávat a také
hodnotit. K vidění bude okolo 300 exponátů
ovoce, z toho 190 odrůd jablek, 15 odrůd
hrušek, dále broskve, hroznové víno, mišpule,
kdouloně, asijské hrušky = „nashi hrušky“,
jeřabiny, dřín obecný a další málo známé ovoce
a podzimní plodová zelenina.
Soutěže v rámci výstavy: návštěvníci volí Jablko

výstavy, Jablko školy a Kolekci výstavy.
Vyhlášení se uskuteční vždy v pátek
odpoledne, první den výstavy. Součástí je také
expozice včelařů. Vystavují se také perníčky
a historické odrůdy ovoce, odborníci poradí
v pomologické a pěstitelské poradně. Tato
expozice je zakončena soutěží o nejkrásnější
medový perníček.
Přípravu celé výstavy mají na starosti
především studenti zahradnického oboru. Ti
nejprve vyzdobí prostory, kde se výstava
uskuteční, poté tanečním vystoupením za
doprovodu hudební produkce a mluveného
slova výstavu zahájí. Během výstavy studenti
také prezentují své maturitní práce a maturitní
projekty.
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DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Výstava ovoce je zároveň spojena se Dny
otevřených dveří určených také žákům základních škol. Zájemci mohou vždy od 9:00 do
17:00 nahlédnout také do učeben, laboratoří
a dílen všech oborů (Mechanizace a služby,
Veterinářství, Rostlinolékařství, Zahradnictví

a Jazyková škola), prohlédnout si areál školy,
středisko praxe se svými obyvateli – domácími
zvířaty, navštívit agility, prohlédnout si skleníky
a výukový sad, vidět studenty školy při různých
činnostech a aktivitách. Návštěvníci si mohou
také sami zasoutěžit, mohou se účastnit celé
řady dovednostních aktivit, vyzkoušet jízdu
zručnosti na motokárách, jízdu moderním

traktorem a kombajnem, projet se na koních.
V areálu školy je k tomuto účelu také vystavena
velká a malá mechanizace, kombajny, moderní
traktory a další zemědělské stroje.
Všichni jste srdečně zváni. Přijďte se podívat, v
klidu prožít a strávit svůj čas v příjemném
prostředí podzimní výstavy.
- Mgr. Olga Cahová -

Poděkování

Firma GRAFOBAL BOHEMIA s.r.o.
se sídlem: Holubov 52, 382 03 Křemže
hledá schopné pracovní síly na pozice:
• TISKAŘ NA OFSETOVÝ STROJ
Náplň práce:
tisk na ofsetovém stroji, zpracování zakázek
Požadujeme:
vzdělání polygrafického směru výhodou, cit pro barvy,
technické myšlení, ochota pracovat ve třísměnném
provozu, spolehlivost, pracovitost, pečlivost,
dobrý zdravotní stav
• PŘEDÁK ÚDRŽBY/ MECHANIK
Náplň práce:
oprava, údržba a odstraňování závad strojů a zařízení,
zastoupení vedoucího údržby v době nepřítomnosti
Požadujeme:
vyučení v technickém oboru podmínkou,
např. mechanik-opravář, strojní zámečník, praxe v údržbě
ve výrobní společnosti, orientace v technické dokumentaci,
ŘP sk. B, oprávnění na VZV výhodou, ochota pracovat
na 2 směny, spolehlivost, pracovitost, řemeslná
zručnost, dobrý zdravotní stav
• SEŘIZOVAČ ZPRACOVATELSKÝCH STROJŮ
Náplň práce:
příprava, obsluha a seřizování zpracovatelských strojů
Požadujeme:
vyučení a praxe v oboru výhodou, ochota pracovat
na směny, spolehlivost, pracovitost, ručnost,
dobrý zdravotní stav
• DĚLNÍK/DĚLNICE DO VÝROBY
Náplň práce:
obsluha tiskových, zpracovatelských strojů
a manipulačních zařízení
Požadujeme:
manuální zručnost, ochota pracovat na směny,
spolehlivost, pracovitost, dobrý zdravotní stav,
vhodné i pro absolventy
• NABÍZÍME
Náplň práce:
• dlouhodobé perspektivní zázemí na HPP
• příspěvek na závodní stravování
• příspěvek na dopravu
• 25 dní dovolené
• mzdové zvýhodnění 1 500 Kč/měsíc
• příspěvek na dětskou rekreaci
• příspěvek na lázeňskou léčbu a další…
Pro bližší informace volejte na
tel: 380 778 109
nebo zasílejte strukturovaný životopis na e-mail:
personalni@grafobal.cz

Rádi bychom touto cestou poděkovali panu starostovi Romanovi
Kudláčkovi za opravu laviček, prořezání starého javoru a
zpříjemnění posezení v Krásetíně „U kříže“.
- Zdeňka Koubová -

Koupím chalupu nebo pozemek vhodný ke stavbě v okolí
Holubova, Třísova nebo Krásetína. Samota, polosamota
nebo okraj obce.
Telefon 607 902 781

Modelářská ﬁrma Empír ze Zrcadlové Huti u Chvalšin hledá
zaměstnance i brigádníky do dílny, kde se zabýváme
architektonickými modely.
Hledáme zručné a šikovné zaměstnance s jemnou motorikou a citem pro detail.
Vzdělání technického typu výhodou.
Kontakt: Karel Kopečný ml. - Tel: 380 748 333

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální
pracoviště jižní Čechy, Správa CHKO Blanský les a Obec Holubov

si Vás dovolují pozvat na komentovanou
prohlídku s panem Pavlem Šímou

Holubovský mlýn

KDY: čtvrtek 13. září
KDE: Informační středisko Holubov v 17:30 (s pěší
procházkou k mlýnu) nebo přímo u mlýna v 18:00
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