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Zpráva z jednání obecního zastupitelstva

ZO projednalo a schválilo:

- Výběr firmy na dodavatele stavby „Stavební
úpravy vodovodního potrubí v Třísově“
– byla vybrána firma VHS České Budějovice
- Žádost o odkoupení části obecního pozemku p. č. 115/2 v Holubově
- Žádost o odkoupení části obecního pozemku p. č. 225/1 v Holubově
- Žádost SK Holubov o vybudování opěrné
zdi a oplocení hřiště
- Zbudování kamenného tarasu u obecního
úřadu
- Zbudování kamenného tarasu u čp. 149
(dle finančních možností)
- Zprovoznění studní u vodojemu v Krásetíně
- Zajištění nového služebního vozidla pro
potřebu obce

ZO projednalo a neschválilo:
- Žádost o odkoupení soukromých pozemků
v Holubově pod nádražím
- Jaroslav Franěk, starosta obce -

ZPRÁVY ZE ŠKOLY - CO NÁS BAVÍ

Čas prázdnin a dovolených je nenávratně pryč a my
jsme se 1. září opět
sešli v naší škole
a slavnostně zahájili
nový školní rok 2015
/ 2016. Aby začínající
školní rok nebyl jen o šprtání se v lavicích,
zahájili jsme nový celoroční školní projekt

s názvem Poklad země české. První projektový den, který se jmenoval Putování za
kořeny rodu, připadl na 4. září, kdy jsme se
společně sešli v tělocvičně a bylo zapotřebí
se rozdělit do skupin - rodů, v nichž budeme
spolu celý rok pracovat. Vedoucí rodů
- knížata byli voleni z žáků pátého ročníku
a to tak, že každý žák vhodil svůj groš do
klobouku svého vybraného páťáka. Zvoleno
bylo celkem 6 knížat a kněžen a jedna královna.
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Poté, co se nově zvolení vedoucí ujali knížecí
funkce, vybrali si členy svého rodu a začali
společně pracovat na jméně rodu a erbu.
Každý rod se následně všem představil
a přísahal své královně. Pro představu u nás
ve škole v současnosti působí následující
rody Weiterovci z Weiterova, Opelkovci
z Opelkova, Průchovci z Průchova, Pavlišovci
z Vernerova, Kudláčkovci z Kudláčkova
a Janbachové z Janova. Doufáme, že se nám
všem bude v novém projektu dobře pracovat a budeme vás o naší práci průběžně
informovat.
- Jana Knížková -

Zahájení školního roku

Vážení rodiče, zaměstnanci školy, milé děti,
začátek nového školního roku bývá v červnu
vždy vzdálený představou dlouhých letních
prázdnin, kdy se všichni snažíme odpoutat
od každodenních školních povinností a načerpat spousty nové energie a pozitivních
zážitků. Ale! To ale. Dny volna skončily a my
jsme opět všichni zpátky ve škole a před
námi se otevřel nový školní rok 2015 – 16
a s ním denní povinnosti, starosti, ale i nové

školní radosti, zážitky a navazování nových
přátelství.
1. září jsme se všichni slavnostně sešli
v tělocvičně školy, abychom mezi sebe přijali
nové prvňáčky. A řeknu vám, že mě moc
zahřálo na duši, že jsem na jejich tváři
neviděla ani jednu slzičku. Trochu nervozity a
rozpaků jsem zaznamenala, zvláště u jejich
rodičů, ale to musí být, vždyť vstup do školy
je veliký krok v našem životě.

Do první třídy letos nastoupilo 13 žáků. Pan
starosta Jaroslav Franěk jim předal pamětní
listy a popřál všem mnoho úspěchů. Vyjádřil
spokojenost, že máme i v letošním roce
mnoho dětí jak ve škole, tak i ve školce. Žáci
pátého ročníku jim předali kytičku na
přivítanou. V 1. třídě nové žáky čekalo na
lavici překvapení. Byly zde nachystané nejen
učebnice, ale i pastelky, vodové barvy,
voskovky, modelína a jiné školní potřeby,
které děti potřebují ve vyučování. Jihočeský
kraj poslal pro prvňáčky balíček s potřebami,
které využijí doma nebo ve škole. Děkuji
i panu Pelechovi, od kterého dostali kufřík se
Šmoulou, do něhož si hned děti uložily věci
na výtvarnou výchovu.
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I. třída je i letos samostatná, třídní učitelkou
je paní Drahomíra Bodláková. Ve II. třídě je
spojený 2. a 4. ročník a třídní učitelkou je
paní Ludmila Křížová. A ve III. třídě je spojen
3. a 5. ročník a zde je třídní učitelka paní
Vendula Vernerová. Netřídní učitelka paní
Lenka Korousová učí ve všech třídách, což jí
umožní poznat všechny naše žáky. Paní
učitelka Marta Vlášková na škole působí jako
asistentka pedagoga a vychovatelka školní
družiny. Do školní družiny se v letošním roce
přihlásilo více žáků, proto zde fungují dvě
oddělení. Do I. oddělení docházejí mladší děti,
do II. oddělení jsou zapsány děti ze 3. ročníku.
Zkušenější vychovatelka školní družiny paní
Jana Knížková bude více působit u mladších
dětí, ale musí dohlížet na chod obou oddělení.

V mateřské škole jsou také dvě oddělení – Zajíčci a Medvídci. První oddělení Zajíčků (mladší
děti) mají na starost paní učitelky Helena
Čížková a Marie Postlová, o druhé oddělení
Medvídků (starší děti) pečují paní učitelky
Lucie Kroupová a Jana Jungbauerová, která je
zároveň vedoucí celé mateřské školy.
O úklid a údržbu obou budov se starají paní
školnice Hana Prušáková v ZŠ a paní Daniela
Vyoralová v MŠ a školní jídelně.
Aby dětem chutnalo a měly vyváženou
stravu se starají ve školní kuchyni vedoucí
paní Eva Jankulárová, paní kuchařka Hana
Podhradská a pomáhá jim paní Irena
Pelechová.
Paní Alena Kudláčková má v celé škole na
starost účetnictví.

Doufám, že všichni vykročili tou správnou
nohou a do svého nitra si uloží vzpomínky na
školní léta hlavně pěkné, někdy komické
nebo dokonce i nějaké ty lumpárny.
V dospělosti se k nim rádi vracíme,
vzpomínáme si na školu a vyprávíme zážitky
svým dětem a vnoučatům nebo si je oživíme
při setkání spolužáků.
Přeji všem dětem a zaměstnancům školy
mnoho porozumění, vstřícnosti, šťastných chvil
strávených v novém školním roce. Velice si
vážím jejich práce a děkuji všem, kdo nám
pomáhá a podporuje, ať už jsou to rodiče, pan starosta a zaměstnanci OÚ, místní firmy a vůbec
všichni, komu není chod školy lhostejný.
- Drahomíra Bodláková ředitelka ZŠ a MŠ Holubov

Zprávičky ze školičky
V letošním školním roce 2015/16 navštěvuje
naši mateřskou školu 47 dětí. Do třídy Zajíčků
(mladších dětí) dochází 23 dětí a třídu
Medvídků navštěvuje 24 dětí. Dva maňásci
– Kubík a Matěj přivítali 1. září děti ve školce.
Kubík to už ve školce znal a tak Matějovi,
který přišel do školky poprvé, mnohé věci
vysvětlil a ukázal. Samozřejmě velkými pomocníky mu byly i děti, které tu nebyly
poprvé. Hned v druhém týdnu měsíce září
nás navštívilo divadlo Máma a Táta a přivezlo
pohádku „Červená Karkulka“. Medvídci
nezaháleli a již podnikli výpravu do lesa, tentokrát s panem Kordačem z Českých lesů. Ten
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dětem povídal o chování v lese, učil děti poznávat stromy,
zvířata a houby. Děti přiřazovaly stopy k jednotlivým
lesním zvířatům a dověděly se, jak určit stáří stromu.
Lesníci též dovezli trofeje a vypreparované lebky zvířat
– to děti velmi zaujalo. A co nás ještě čeká? Hned 1. října se
podíváme na pohádku „Jak si víla našla kamaráda“. Třída
Medvídků se na školním hřišti zúčastní programu sokolnictví. A 21. října společně shlédneme divadelní
představení pohádky „O smutném drakovi“. V listopadu
nás čeká pohádka „O milostném psaníčku“. Nudit se tedy
nebudeme. Ještě bychom se rádi s Vámi podělili o jednu
dětskou radost. Když se děti vrátily po prázdninách na
zahradu, přivítal je čmelák – tedy domek sud v novém
kabátě. Děti potěšil i originální nátěr interiéru sudu, jsou
uvnitř sudu jako na louce. Velmi pěkné. Děkujeme tedy
touto cestou mladé brigádnici a našemu panu starostovi
za neustálou starost a péči o naše prostředí.
- Z MŠ Holubov Helena Čížková -

Skautský tábor
aneb Kdo přežije?!
Milý XXXXX,
s radostí Ti oznamujeme, že jsi byl vybrán
v konkurzu do televizní reality show „Kdo
přežije“. Jedná se o 31. sérii této reality show,
která se tentokrát bude konat v České republice v odlehlé a lidmi nepoznané oblasti
- v Tiché.
Prosím, dostav se v neděli 5. 7. 2015, a to
nejlépe do oběda. Pokud uspěješ ve všech
výzvách a úkolech, které Tě čekají, navrátíš se
domů 18. 7. 2015.
Na vskutku netradiční dny, kdy Ti možná
někdy bude těžko a sáhneš si na své dno, ale
kdy utužíš svá přátelství a najdeš své dosud
nepoznané silné stránky, se těší celý filmový
štáb televize CBW.
Tak takovýto dopis přistál ve schránkách na
začátku prázdnin všem starším skautům
a skautkám. Letos jsme totiž pořádali
2 skautské tábory oddělené podle věku
a tohoto 14-ti denního tábora se zúčastnili
Veverky, Orli, Berušky a Bobři, což bylo
celkem 24 dětí. Nejdříve jsme s těmi staršími
museli tábor postavit- vztyčili jsme 12
tee-pee, velkou jídelnu, hamouňák na

nemalé zásoby jídla atd... Pak teprve jsme si
mohli začít „hrát“ a vypukla očekávaná
reality show „Kdo přežije“. Děti, rozdělené do
kmenů, plnily každý den jinou výzvu, aby
mohly postupovat dál. Co je čeká za výzvu,
se dozvěděly každé ráno z „treemailu“, což
byl kokos visící pokaždé na jiném stromě.
Hned první výzvou bylo rozkřesat oheň,
který pak musely udržovat celých 14 dní, ve
dne v noci. A povedlo se jim! Dál plnily např.

výzvu na fyzickou zdatnost, na překonání své
pohodlnosti, uměleckou či ekologickou
výzvu, při které si vypraly špinavé prádlo
přírodními mýdlovými ořechy. Děti si také
vyzkoušely první pomoc v napjaté atmosféře, když musely uprostřed noci vstát
a zachraňovat „zraněné“ vedoucí. Dalším
netradičním zážitkem bylo, když se ráno
probudily a v táboře nebyl žádný vedoucí
a musely se o všechno postarat samy, včetně
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všem rodičům, kteří nám pomohli s hrabáním louky a stavbou tábora. Největší DÍK
však patří všem vedoucím: těm, kteří každý
rok svou dovolenou tráví mezi dětmi, těm,
kteří připravují program, kteří vaří, připravili
promítání fotek a vše ostatní. Není toho
málo, ale stojí to za to!

vaření oběda a programu. Zvládly to skvěle
a prý skautky vaří lépe než vedoucí! Nesměla
chybět ani vícedenní výprava, kdy se každá
družina vypravila s krosnami na zádech
mimo tábor a šla třeba navštívit Krumlovské
skauty, kteří táboří nedaleko od nás - u Zdíků.
Uzavřela bych to jako povedený tábor, který
jsme si všichni užili. Podrobněji jste do
našeho táborového života mohli nahlédnout
4. 9. v holubovském sále na promítání fotek,
kterého se zúčastnilo opravdu hodně rodičů
a dětí. Na závěr bych chtěla moc poděkovat

Dětská hasičská soutěž
Třísov 19. 9. 2015
V sobotu 19. září uspořádal sbor SDH Třísov
soutěž dětských družstev, která byla
zavěrečným pátým kolem Okresního poháru
(OPCK) a zároveň šestým (předposledním)
dějstvím Šumavské hasičské ligy dětí.
Družstev se na hřiště pod koupalištěm sjelo
požehnaně (celkem 41) a proto byl začátek
soutěže stanoven na devátou hodinu
a třicátou minutu. V kategorii starší žáci se na
startovní čáru postavilo 18 koletivů,
v kategorii mladší to bylo 24 družstev a taktéž
k nám přijela jedna přípravka z Netřebic.
Soutěž probíhala dvoukolově (celkem 82
útoků) na dvou základnách na dvě nezávislé
časomíry, kde se družstva pravidelně
střídala, takže bylo stále na co koukat. Celá
soutěž byla přenášena online na internetu.
V mladší kategorii se první pokus našim
mladším podařil a časem 16,88s toto kolo
vyhráli a na druhém místě se držel další
zástupce obce, družstvo Holubova (18,22 s).
Ve druhém kole se výkon nepodařilo úplně
zopakovat a dosažený čas 18,44 s stačil „jen“
na 5. místo. Do hodnocení soutěže se
započítával každému družstvu lepší pokus.
Jelikož ve druhém kole dvě družstva
dokázala překonat čas 16,88 s, obsadily naše
děti v hodnocení soutěže pěkné 3. místo za
vítězným družstvem z Netřebic (16,04 s),
které těsně porazilo družstvo ze Žihobců
(16,08s). Nepopulární bramborovou medaili

Za skautský filmový štáb televize CBW
(=Create a Better World)
- Markéta Čížková - Veverka -

si odvezl Vacov za čas 17,13 s následovaný
družstvem Mojné A (18,05 s) a Holubovem
s časem 18,22s.
V celkovém hodnocení poháru se nepodařilo obhájit loňské vítězství, ale i druhé
místo je úspěch a motivace do dalších sezón.
O co méně početnější kategorie starších
žáků byla, o to vyrovnanější výkony jsme měli
možnost sledovat. Jako první pokořil hranici
třinácti sekund Chlum (12,99 s). Dalším,
kdo tutu hranici atakoval, byl domácí Třísov,
kterému se časomíra zastavila na 13,06 s
(pravý proud dokonce 12,11 s). O celkovém
pořadí soutěže ale nakonec rozhodovalo
druhé kolo. V něm Chlum opět předvedl
podařený pokus a potvrdil průběžné vedení
časem 13,02 s. Ani družsto Holubova A se
nechtělo nechat zahanbit a ukázalo, že také
umí (13,11 s) a třetí příčka v hodnocení
soutěže. Pak už bylo na našich pokusit se
zlepšit svůj předchozí výkon a sesadit
z prvního místa Chlum. Dobře rozběhnutý
útok se podařilo vyrovnanými sestřiky
dokončit ve vynikajícím čase 12,56 s. Tento

čas znamenal nový rekord dráhy i celého
OPCK. Stejně jako v mladších, tak i ve starších
obsadil čtvrté místo Vacov časem 14,32 s
před Dřešínem (14,66 s) a Brlohem (14,99 s).
Po ne příliš povedené první soutěži poháru
se naši žáci postupně posouvali pořadím
dopředu a v konečném pořadí nakonec
obsadili nejméně populární čtvrté místo.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem,
kteří přispěli na ceny pro soutěžní družstva:
Obec Holubov, Bohumil Vaněk, Autodoprava
Fučík, Střechy Kučera, TZ-MONT s.r.o., Prodejna a občerstvení Dívčí Kámen Třísov.
- SDH Třísov -
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Stolní tenis
Vážení sportovní přátelé,
rád bych napsal několik vět o místním oddíle
stolního tenisu. Celkem naši obec reprezentují čtyři týmy hrající v různých výkonnostních soutěžích. Všechny tyto týmy hrají své
zápasy v krásetínském kulturním domě,
který za poslední dobu prodělal velké
změny. KD dostal novou fasádu, střechu,
okna, přibyly také nové toalety, vymalovalo
se a provedla se rekonstrukce elektrických
rozvodů a osvětlení. Nyní je ze sálu krásná
herna pro stolní tenis a pro příležitostné
oslavy místních občanů. Sál je oddílem velice
využívaný, vždyť jen domácí zápasy někdy
vycházejí i čtyřikrát týdně plus tréninky
a občasné sobotní turnaje. Touto cestou
bych chtěl poděkovat OÚ a panu starostovi
za obrovskou podporu, kterou nám ostatní
obce , ale i větší města mohou jen závidět.
Pevně věřím, že v příjemné spolupráci
budeme i nadále pokračovat.
Nyní k jednotlivým týmům: KST Holubov A

Příměstský tábor

Loni to bylo poprvé... dětem i rodičům se
líbilo... tak jsme se do toho letos pustili
znovu!
Pod hlavičkou Junáka - Českého skauta se
v Holubově v srpnu konaly 2 turnusy
Příměstského tábora, každý s jiným tématem
a plně obsazený 22 dětmi. První týden se děti
octly ve škole čar a kouzel, kde je doprovázel
čarodějnický profesorský sbor. Děti obdržely
své kouzelnické hůlky a byly rozděleny do
4 kolejí, po kterých se účastnily různých her a
programů. Všichni čarodějovi učni vyrazili
také na 3 výlety- do Hřiště bez bot v Českých
Budějovicích, do Pohádkového domu
v Českém Krumlově a poslední den se
vypravili na dlouhou túru, z Vrábče přes Kluk
až do Holubova.
Druhý týden byl v zcela odlišném duchu.
Děti se na výzvu Philease Fogga vypravily na

reprezentují hráči Jan Hůlka, Jaroslav Opelka,
Zbyněk Kudláček a Jiří Reitinger. Již šestým
rokem hrají krajskou soutěž, v průběhu
těchto ročníků neobsadili nikdy horší než
páté místo. Soupeře tvoří většinou oddíly z
Českých Budějovic a okolí a tři týmy z okresu
Český Krumlov. Dlouhodobě nejlepším
hráčem A týmu je Jan Hůlka, který několik let
úspěšně bojoval i v oddíle hrajícím nejvyšší
krajskou soutěž divizi, nyní již šestým rokem
hraje v týmu naší obce.
KST Holubov B se po několika neúspěšných
pokusech letos prodral do okresního přeboru.
Doufáme, že se v této zabydlí a pokusí se hrát
takový ping - pong, který bude přinášet radost
nejen jim, ale i jejich věrným fanouškům
a v okresním přeboru se natrvalo zabydlí.
Tento oddíl hraje ve složení Zdeněk Vondrák,
Jan Laštovička, Dušan Čudan, Jiří Mandát
a Klára Fleischmannová. Nejlepším hráčem
v B týmu je Zdeněk Vondrák, který nejenže
pravidelně obsazuje přední místa v bodování
jednotlivců
okresní soutěže, ale velice
úspěšně zaskakuje i v A týmu v krajské soutěži.
SK Holubov hrají ve složení Miroslav Pešl,

Štefan Streit, Karel Charvát a Václav Novák.
Tento tým již několik let hraje okresní přebor.
Těmto borcům chybí větší vyrovnanost v týmu. Mají hráče, kteří patří k nejlepším
v okresním přeboru, bohužel se jim stále
nedaří najít kvalitního čtvrtého hráče. Pevně
věří, že příchod Václava Nováka bude tím,
který je posune do bojů o čelo okresního
přeboru. Nejlepším hráčem tohoto týmu je
Karel Charvát, který každý rok bojuje o čelo
tabulky jednotlivců okresního přeboru.
SK Holubov B ve složení Miroslav Šváb st., Jiří
Šváb, Viliam Vitek, Daniel Sobol a Milan Vítek
hrají okresní soutěž. Bojují statečně, bohužel
se jim zatím nepodařilo odpoutat se od
spodních příček tabulky. Pevně věřím, že
i pro tento tým bude letošní sezóna
úspěšnější než ty minulé. Jednička v tomto
týmu není jasně dána a o porci bodů se
svorně dělí celý tým.
Věřím, že i letos se na domácí zápasy přijde
podívat početné obecenstvo. Termíny
zápasů jednotlivých týmů jsou na stránkách
STIS pod ikonou jihočeský kraj, nebo po
domluvě s hráči jednotlivých týmů.
- JO -

cestu kolem světa, aby našly skrytý poklad.
Navštívily všech 6 kontinentů, kde měly
příležitost vyzkoušet si místní zvyky, něco se
dozvědět o zdejších obyvatelích nebo si
například vyrobit vlastní čokoládu. Všechny
zážitky z cest si děti zapisovaly do svých
cestovatelských deníků. Také se vypravily na
3 výlety- navštívily Dívčí Kámen a pak
Němou strouhou došly až do Vrábče,
v Českých Budějovicích hledaly stopy po
bývalé koněspřežce (edukační program od
Jihočeského muzea) a poslední den si
zajezdily na koních ve Mříčí. Nakonec se jim
povedlo nasbírat a rozluštit všechny indicie,
které je dovedly k zaslouženému pokladu.

podporu a v neposlední řadě celému
Holubovskému skautskému oddílu za
umožnění realizace těchto táborů a za spolupráci při vedení.
Vedoucí táborů - Markéta a Barbora Čížkovi -

My vedoucí považujeme tábory za vydařené,
snad se i dětem líbilo a třeba se zase za rok
uvidíme. Také bychom chtěli poděkovat
Restauraci Pod Kletí, zejména panu Kalinovi,
za výborné obědy, panu starostovi za
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MISTROVSTVÍ SVĚTA NA KATAMARÁNU TORNÁDO 2015 – CARNAC (FRANCIE)
Díky dobrým výsledkům v sezóně 2015 a zejména ziskem mistrovského titulu jsme
dostali od Českého svazu jachtingu
nominaci pro start v závodu mistrovství
světa na katamaranu Tornado, které se
konalo ve dnech 6.-12.9.2015 u bretaňského
městečka Carnac v zátoce Atlantického
oceánu. Rozhodnutí, zda nominaci přijmout
a do vzdáleného Carnacu na západ Francie
odjet, nebylo pro nás jednoduché. Obavy
z velkých oceánských vln, silného a studeného větru, neznámých přílivových a odlivových proudů, dále i problémy v časové
náročnosti spojená s obavami z velké
dopravní vzdálenosti k místu konání se
mísily s touhou se závodu zúčastnit a závodit
s nejlepšími jachtaři na „velké louži“. Nakonec
jsme se rozhodli a odjeli. Po náročném 20-ti
hodinovém přesunu naše rodinná výprava
dorazila do místa konání. Lokalita pro závod
byla organizátory vybrána velmi dobře.
Zátoka byla chráněná dlouhým mysem před
oceánskými vlnami, břehy byly písčité, příliv
a odliv nevytvářel žádné nečekané proudy,
obloha byla jasná, počasí s příjemnými
letními teplotami. Předpověď počítala s mírným větrem po celou dobu regaty. Rozhodli
jsme se tedy startovat ve stejném složení
jako při mistrovství na Lipně, tedy já s Míšou

na kosatce na lodi CZE 62 a brácha na starší
lodi CZE 57 začínajícího kormidelníka Míry
Falty z Č.Budějovic. Po proměřovací
proceduře, úpravách v seřízení lodě a registraci jsme mohli konečně vstoupit do
závodu.
Závod byl vypsán na 10 rozjížděk s tím, že
každý den se odjedou 2 jízdy. Do závodu
jsme první den vstoupili nečekaně dobře,
podmínky nám vyhovovaly a v mírném větru
jsme po prvním dnu figurovali na 5. místě
celkového pořadí. Druhý den se již tak
nedařilo. Vítr zesílil, těžko jsme se orientovali
na úzké startovní čáře a bohužel i poškodili
kormidlo. Propadli jsme se na 10. místo. Další
den jsme opět zabojovali a poskočili o tři
příčky výše. Rozhodující pro celý závod byly
poslední dva dny. Zde jsme podávali střídavě
velmi slušné dojezdy s nečekaně slabými.
Naštěstí se stejnou nevyrovnaností se
potýkali i naši soupeři, takže nakonec jsme
slibně rozjetý závod dokončili na skvělém
6. místě a v kategorii smíšených posádek
jsme za 3. místo získali poprvé v historii
medaili z mistrovství světa. Je to pro nás
velký úspěch a příslib do budoucna, neboť
Míša byla nejmladším účastníkem regaty.
Celý týden pobytu v Carnacu se nám líbil.
Poznali jsme místní prostředí, seznámili se

s příjemnými lidmi a ochutnali místní
speciality i přesto, že ne všechny kombinace
chutí nám sedly do našich návyků. Zpáteční
cesta byla opět náročná, ale s krásným
pocitem, že vezeme domů skvělé umístění,
že jsme strávili pěkný týden u vody a zažili
skvělý jachting.
VÝSLEDKY:
Pořadí OPEN: (24 lodí)
1. místo - GRE 7
Paschalidis Iordanis / Konstantinos Trigonis - 9 b.
2. místo - GER 1
Roland Gaebler / Nahid Gaebler - 21 b.
3. místo - GRE 11
Nikolaos Mavros / Alexandros Tagaropoulos - 23 b.
----------------------------------------------6. místo - CZE 62
Zdeněk Pavliš / Michaela Pavlišová - 72 b.
22. místo - CZE 57
Mirek Falta / Jiří Pavliš - 179 b.
Pořadí MIX: (6 lodí)
1. místo - GER 1
Roland Gaebler / Nahid Gaebler.
2. místo - SUI 232
Jean Cuanillon, Gudrun Kolb
3. místo - CZE 62
Zdeněk Pavliš / Michaela Pavlišová
Napsal: Zdeněk Pavliš, Holubov
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Přátelé, prázdniny jsou za námi a krásné ač
abnormálně suché, ale zato slunečné léto
také. Věřím, že většina z Vás si tento čas užila
s drobnými či většími radostmi a co
nejmenšími starostmi a novými zajímavými
zážitky. Já jsem v tomto období potkal
spoustu krásných lidí, navštívil nová místa
naší líbezné krajiny a doufám, že i Vy jste se
náležitě nabyli, načerpali novou energii,
vstřebali vitamin D, udělali něco pro své
zdraví a nezbývá, než se pomalu připravit na
období, kdy opět převáží více běžných
povinností nad našimi radostmi.
Přiznám hned na začátku, že v letošním
roce mě nejvíce oslovily otazníky kolem
Bosenských pyramid. Někteří z Vás o nich už
určitě slyšeli, někteří, pokud je mi známo (a je
to občan z Holubova) je dokonce navštívili
a pro někoho je to, jak se říká, zatím „pole
neorané“. Z vyprávění a zatím dosud
publikovaných článků v časopisech bych se
rád s Vámi o tyto informace podělil. Již jako
mladík jsem si koupil knihu o pyramidách,
faraonech a záhadách kolem nich (v sestrojené papírové pyramidě jsem brousil žiletky)
a pořád se mi nějak nechtělo uvěřit tomu, že
pyramidy jsou hrobky, neboť si myslím, že
faraoni a jejich kněží byli velmi vzdělané
a duchovně vyspělé bytosti a nějak jsem
nechápal, proč by tak plýtvali energií na něco

takového, jako je hrobka. Ale k věci.
V roce 2005 při návštěvě muzea v městečku
Visoko, ležícího severozápadně od Sarajeva
spatřil doktor Sam Semir Osmanagich,
profesor Americké univerzity v Bosně a Hercegovině kopec, který mu hodně připomínal
přesný tvar obrovské pyramidy (viz foto).
Stačilo si odmyslet vegetaci, kterou byl
kopec porostlý a pustit se do pátrání. Dal
dohromady tým odborníků a začalo velké
proměřování a zrodilo se bosenské údolí
pyramid, které všichni místní obyvatelé
považovali za přírodní scenérii. Ukázalo se,
že pyramidy mají přesnou orientaci sever
- jih, dále se podařilo zjistit, že kopce, které
nám dosud neznámá civilizace upravila do
tvarů pyramid, jsou obloženy pískovcovými
a betonovými bloky a jsou přírodního
původu. Bloky jsou 4,5 m dlouhé, 1,5 m
široké a 45 cm silné a jejich stěny v rohu mají
pravidelných 90 stupňů a váží přibližně
7 tun. Tyto 7 tunové desky jsou z betonu,
jehož pevnost překračuje dnes námi
používaný beton nejméně šestinásobně.
Zatím byly objeveny tři vrstvy těchto
betonových kvádrů položených na sebe, ale
co je pod nimi, nato si budeme muset zatím
nějaký čas počkat. Největší pyramida byla
nazvána pyramidou Slunce. Svou výškou 220
m a délkou strany 360 m dalece předčí
Cheopsovu pyramidu v Gíze v Egyptě, která
dosahuje výšky 147 m a je označována jako
dosud největší. V okolí pyramid a pod nimi
byla též objevena rozsáhlá síť podzemních
chodeb a jejich délka je zatím odhadována
na několik desítek kilometrů a byla
pojmenována labyrintem „Ravne“. Labyrint
Ravne propojuje všechny důležité objekty
v podzemí a dále byla objevena jakási síň
o velikosti 50 metrů čtverečních s výškou
dosahující 4 m, do které ústí 8 dalších
chodeb. Toto podzemí má podle doposud
možného zjištění velice silné léčivé
vlastnosti. Byla zde naměřena obrovská
koncentrace záporných iontů - 43000/cm

krychlový, zatímco venku pouhých 1000/cm
krychlový. Takové množství záporných iontů
vytváří prostředí, kde nepřežijí žádné lidem
škodlivé bakterie. Po deseti minutách zde
přestává bolet hlava, ale i třeba záda
a klouby. Dále byla objevena síň, kde se
nachází obrovské obelisky, připomínající
tvarem obrovský bochník chleba, vážící
odhadem 4 tuny. Jsou zde ještě další
obelisky vážící 7 tun, 20 tun a ten poslední se
odhaduje na 40 tun. Tyto obelisky „bochníky“
jsou keramické, vypálené z hlíny. Jsou
uloženy na pevném, rovném podstavci
a jsou složené ze dvou kusů. Spodní a na
něm vrchní, jako poklička. Při radarovém
průzkumu bylo zjištěno, že uvnitř obelisků je
dutý válec, který obsahuje krystaly
- pravděpodobně křišťálu. Tyto obelisky jsou
vlastně zařízení, která sbírají energii z podzemní řeky a posílají ji dál, náležitě zesílenou.
Co asi vedlo civilizaci před 12000 lety (tak je
odhadnuto stáří) k tomu, aby vytvořila tak
rozsáhlou síť podzemních chodeb a tunelů
a co se asi stalo před 5000 lety, že následující
civilizace tunely a chodby zase zasypala?
Najde se na to někdy odpověď? Z vrcholu
pyramidy Slunce vystupuje sloup energie
mající v průměru 4,5 m a citliví lidé ho již
z dálky vnímají. Tento sloup energie naměřily
a zaregistrovaly i kosmické satelity.
Další pyramida byla pojmenována pyramidou Měsíce a výstup na ni není žádná
procházka „růžovým sadem“, protože toto
místo prý není ještě náležitě očištěno od
nášlapných min. Pyramida Měsíce je vysoká
190 m a je taktéž větší než pyramidy
v Egyptě. Horní vrstvy této pyramidy jsou
provedeny z lepených pískovcových desek.
Radiokarbonový rozbor, který vykonal
odborný fyzikální ústav, potvrdil stáří 10350
let před naším letopočtem. Pod touto
pyramidou se shromažďuje spodní voda,
která je propojena s podzemními jezery.
Vykopávky zde odkryly plošinu pokrytou
dlažbou, srovnanou do dlouhých řad.
Sondou byly objeveny tři vrstvy bloků, které
se překrývají. Co se nachází pod nimi zase
ukáže až čas. Další pyramida byla
pojmenována pyramidou Draka a její výška
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je 90 m. Vrcholy pyramid Slunce, Měsíce
a Draka tvoří rovnostranný trojúhelník.
S odchylkou pouhých dvou procent je
vzdálenost mezi vrcholy 2,2 km, což dokazuje, že se jedná o umělé stavby. Čtvrtá
pyramida byla pojmenována pyramidou
Lásky a je z ní krásný pohled do údolí, kde
teče řeka Bosna. Dále je zde ještě
pyramida“Chrám Matky Země“, která je
zvláštního obloukovitého tvaru a celou
scenérii uzavírá pyramida pojmenovaná
Zmije. Pro úplnost je třeba zmínit ještě
kuželovitou stavbu ve Vratnici, od pyramidy
Slunce vzdálenou asi 5 km. Je to umělý
kopec a byl pojmenován „Královská mohyla“.
Je vysoký 32 m a bloky, kterými je pokryt,
dosahují hmotnosti 10 tun. Uvnitř je taktéž
řada podzemních chodeb. Je velikou
záhadou, proč tehdy žijící bytosti vynaložily
čas a námahu na stavbu těchto gigantických
staveb a podzemních tunelů. Po celém světě
se nacházejí další a další pyramidy a počítají
se dnes už na desítky tisíc na celé naší
planetě. Naopak zase obrovské šestipatrové
podzemní komplexy objevené v Turecku,
kde mohlo podle odhadu žít až 10000 lidí,
navozují otázku před čím nebo před kým se
tito lidé schovávali do tohoto podzemí. Jsou
to veliké otazníky a věřme, že časem lidstvo
dokáže najít odpověď.
O pyramidách již víme, že to jsou zařízení na
výrobu energie, že jsou léčivé a dokážou
vyrovnávat negativní energii lidí. Další
novodobý objev pyramid byl zhruba před
sedmi lety na Krymu (objasňuje to ten velký

zájem o Krym), kde byla objevena celá
rozsáhlá síť pyramid, tvořících určité obrazce.
Podle provedených výzkumů má tato
soustava pyramid ovlivňovat energii celé
naší planety. Celkový počet dosud
objevených pyramid je 48, z toho 28 jich
tvoří ohromný kosočtverec, v jehož centru je
nejvyšší 56 m vysoká pyramida. Dalších
7 pyramid vytváří ještě vnitřní kosočtverec,
také se středovou pyramidou (viz foto). Tyto
pyramidy jsou celé v zemi, viditelné jsou
pouze jejich špice. Vědci se domnívají, že
náplavu způsobila světová potopa, kdy
pyramidy zanesla vrstva bahna. Další
nedávno objevené pyramidy u kubánských
břehů, kde se našlo celé podmořské město
z pyramid zdokumentované podmořskou
ponorkou, je zajímavé tím, že přesně
odpovídá Platónovu popisu bájné Atlantidy.
No není toho najednou na člověka trochu
moc? Abyste se za dlouhých zimních večerů
nenudili a měli o čem přemýšlet, tak Vám
ještě položím k zamyšlení několik otázek.
Proč se pořád na školách vyučují ty nesmysly
o historii, evoluci atd.? Proč se nestaví
budovy tvořící léčivé energie? Proč se
nezmění informace v učebnicích a pořád se
vyučuje to, co už dávno není pravda? Kam se
poděla vyspělá civilizace, která dokázala
budovat tak gigantické stavby, které byly
svou energií prospěšné jak lidem, tak této
planetě? Kam se poděla láska a sounáležitost
s matičkou Zemí? Podle mého názoru je
třeba se nad tím vším konečně řádně zamyslet a začít konat. Nebo že by se nakonec do

toho nikomu nějak nechtělo?
Přátelé, sám jsem se lekl, jak je článek dlouhý.
Přijměte prosím mou omluvu, ale nějak jsem
opravdu nemohl přestat psát. Na výlet Vám
chci doporučit návštěvu lokality Vyššího
Brodu a to poutní místo Maria Rast am Stein,
též nazývané Panna Marie odpočívající na
kameni (viz foto). Mě se podařilo hned
začátkem prázdnin s několika přáteli toto
místo navštívit a mohu ho vřele doporučit,
zvlášť když se dostanete dovnitř původní
kaple. Toto místo se nachází na severním
úbočí Martínkovského vrchu (846 m) jihozápadně od Vyšebrodského kláštera.
Z V. Brodu lze k němu dojít hned po dvou
turistických značkách - zelená, která vede
přes náměstí podél křížové cesty vybudované v roce 1898, a žlutá, která vede podél
potoka „Menší Vltavice“. Na místě v lese stojí
kaple Panny Mare Sněžné, obrazárna, což
jest původní kaple z roku 1887, kde právě je
ukryt kámen dávající nádhernou a silnou
pozitivní energii, a je zde ještě kaple Božího
hrobu. Konají se zde každoročně čtyři poutě
a to 2. 7., 15. 8., 8. 9. a pouť tradičních
katolíků k Panně Marii, o některé červnové
sobotě. Pokud se Vám v příštím roce podaří
návštěva v některém z termínů, dostanete se
do té původní kaple (jinak je vše nedobytně
zamčené), kde je ten nádherný kámen s léčivou energií a určitě nebudete litovat, že
jste jeli tak daleko a výlet zabral celý volný
den.
Mějte se dobře.
- vakl -

Vlha

Budeme-li mezi volně žijícími ptáky hledat
takového, který nás nejvíce zaujme krásným
zbarvením, bude to určitě ledňáček. V naší
přírodě však žije ještě jeden málo známý
druh, jehož výjimečný vzhled a pestrobarevné peří připomíná spíše obyvatele
tropického pásma. Je jím vlha pestrá.
Vlha je družný pták střední velikosti s úzkými
křídly a delším ocasem se středovými pery
prodlouženými v úzké špičky. Vlhy vyhledávají otevřenou krajinu teplejších oblastí,
kde si ve svislých stěnách většinou po těžbě
písku nebo hlíny vyhrabávají hnízdní nory,
často ve společnosti našich nejmenších
vlaštovkovitých ptáků – břehulí. Potravu
tvoří blanokřídlý hmyz jako sršni, vosy, včely,
příležitostně i motýli. S vlhami pestrými se
v jižních Čechách setkáváme jen výjimečně.
Obdivovat jejich krásu můžeme na jižní
Moravě, kde řídce hnízdí v malých koloniích.
Několikrát jsem měl možnost pozorovat
život v kolonii těchto ptáků na dnes již
zaniklém hnízdišti v okrajové části Znojma.
Vždy to byl nezapomenutelný zážitek
Pavel Jakeš
(vlastní ilustrace Vlha pestrá)
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Posvícení
Letošní oslava vysvěcení obecní kaple Svaté
Anežky České a tudíž 5. holubovské
posvícení se konalo v sobotu 26. září 2015.
Zahájili jsme mší svatou v kapličce, mši
sloužil náš duchovní správce páter Andrzej
Urbizs.
U obecního úřadu byl letos pro děti připraven skákací hrad a v sále divadelní
představení pohádky Kocour v botách v podání divadélka Máma a táta.
- MS -

Čalamáda

Nakrouháme hlávku zelí, 10 cibulí nakrájíme
na měsíčky, 50 paprik na proužky, 10 mrkví
nasrouháme na kolečka.
Všechnu zeleninu smícháme, napěchujeme
do skleniček, zalijeme procezeným nálevem
na okurky a sterilizujeme.

Ptáčková sekaná

Pro toto číslo Holubovského zpravodaje
jsem připravila pár receptů pro nadcházející podzim.
Získala jsem recept na báječnou
čalamádu, od nám všem dobře známého
zahrádkáře, pana Vlada Dobrovodského

Potřebujeme: 500 g mletého masa vepřové +
hovězí, 200 g najemno strouhané cihly, hrst
strouhanky, 3 natvrdo vařená vejce (na
kostičky), 100 g uzené krkovičky (na kostičky), 2
okurky nakládané (na kostičky), trochu
mléka(podle potřeby), 1velká lžíce plnotučné
hořčice, sůl, mletý pepř, mletý kmín, trochu
červené mleté papriky, 2 větší stroužky česneku
prolisovat.
Vše pořádně promícháme a za pomoci
mokrých dlaní tvarujeme menší šišky sekané, které vložíme do vymazané zapékací
mísy, podlijeme horkou vodou, přiklopíme
a pečeme asi hodinku. Po hodině odklopíme a dopečeme kůrčičku.

nebo ovocný ocet, sůl, pepř, citronová šťáva,
trochu cukru.
Než se nám uvaří těstoviny, uděláme si
zálivku - vyšleháme olej z hořčicí dohladka
a potom přidáváme ostatní přísady. Vychlazené těstoviny důkladně smícháme se
zálivkou, přidáme ostatní suroviny a salát
dáme vychladit.

Těstovinový salát

1/2 balíčku těstovin uvařených aldente, 6 ks
sušených rajčat pokrájených na proužky, 10 ks
rajčátek rozpůlených, 1 malá sklenička černých
oliv, 1 malá plechovka kukuřice, 10 dkg balkánského sýra na kostičky, čerstvá bazalka, petrželka, hrst nasekané rukoly.
Zálivka - olivový olej, dijonská hořčice , vinný
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Salát Coleslaw

3 jarní cibulky, 1/2 hlávky menšího zelí, 2
mrkve, 100 ml majonézy, 3 lžíce zakysané
smetany, 3 lžíce cukru krystal, 2 lžíce octa,
troška mléka, sůl, pepř
Cibulku, zelí a mrkev nastrouháme nebo
nakrájíme najemno.
Vedle v míse si připravíme zálivku - sůl,pepř,
cukr promícháme, přidáme ocet, majonézu,
zakysanou smetanu a malinko mléka, dobře
promícháme a přidáme k zelenině.

Domácí rohlíčky

200 ml vlažné vody, 2 lžíce oleje, 2 lžičky soli,

1 lžička cukru, 1,5 lžičky instantního droždí,
300g polohrubé a 200g hladké mouky.
Kdo má pekárnu může zadělat v pekárně,
kdo nemá, zadělá kynuté těsto v robotu
nebo vařečkou v misce a nechá vykynout.
Poté si těsto rozdělíme na cca 16 stejných
dílků , každý vyválíme do oválku a stočíme
do rohlíku, klademe vymazaný na plech,
potřeme vajíčkem s mlékem a můžeme
posolit hrubozrnnou solí, posypat mákem
nebo semínky dle chuti. Pečeme asi na 170 °C
cca 20 minut.
Dobrou chuť všem, kteří naše recepty
vyzkoušejí.
- MS -

Oznámení pro občany
V sobotu 31. října 2015 pořádá obec Holubov sběr
železného šrotu na území celé obce. Železný odpad můžete
složit před domem, občané z odlehlejších míst a samot
musejí místo skládky šrotu oznámit na tel. 602 305 953.
V sobotu 7. listopadu 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
Holubov - nádraží ČD
Holubov - hasičská zbrojnice

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

Krásetín - náves

9.55 - 10.15 hod

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

Správa ChKO Blansk les a Obec Holubov
si vás dovolují pozvat na tyto akce:

P edná ka Mgr. Miroslava Berana (Jiho eské muzeum
Vzácné a ohro ené houby ji ních ech.

. Bud jovice)

kde: Informa ní centrum Holubov
kdy: tvrtek 8. íjna od 18 hodin

Promítání z cest RNDr. Jana Fla ara (ChKO Blansk les)
Nov Zéland na ly ích i p ky.

kde: Informa ní centrum Holubov
kdy: tvrtek 12. listopadu od 18 hodin

Tv r í dílna s Martinou eloudovou ( . Bud jovice)
Váno ní dekorace a drobné dárky.

kde: Informa ní centrum Holubov
kdy: tvrtek 10. prosince od 18 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

Obec Holubov

zve seniory na tradiční Setkání,
které se koná

v sobotu 14. listopadu 2015
od 14.00 hodin
v kulturním sále v Holubově
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tel.: 734 333 673, e-mail: k.m.straka@seznam.cz

- potřebujete zhubnout
- potřebujete přibrat
Poradíme a pomůžeme Vám. Obraťte se na nás.
Daniela Vyoralová
Telefon 604763343 nebo www.hubnete.cz/vyoralova
Pracování kompletní analýzy těla
na speciálním přístroji bioimpedanční metodou
– potřeba telefonicky se objednat. Tel.: 604763343

Ochotnické divadlo v Holubově

V sobotu 28. listopadu 2015 od 19.00 hod sehraje ochotnický spolek eNDE Vrábče v našem sále v Holubově divadelní představení
„Uklízela jsem u premiéra“ Všichni zájemci o kulturu jsou vítáni. Vstupné dobrovolné.

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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