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Zpráva z jednání obecního zastupitelstva

ZO projednalo a schválilo:

- možnost umístění 3 ks kontejnerů na
použitý textil do Holubova, Třísova a Krásetína
- zakoupit 3 ks kontejneru na bioodpad
- rozšíření povodňové komise obce na všechny členy OZ
- zajistit kontrolu vodních toků povodňovou
komisí na území obce dle zákona č. 254/2001
Sb. o vodách
- zajistit opravu parket v holubovském sále

- zajistit opravu podlahy v obecním bytě
čp. 78

parcely č. 596/3 o výměře 449 m2 v Krásetíně
– záměr bude zveřejněn na úřední desce

- zajistit opravu sociálního zařízení v klubovně Skautů vč. výměny radiátorů

- příspěvek SDH Třísov na dětský den
a hasičskou soutěž 5400 Kč

- zajistit výměnu zbývajících původních radiátorů v mateřské škole

- závěrečný účet roku 2013

- zajistit opravu střechy na kulturním sále
v Krásetíně
- zajistit opravu fasády na kulturním sále
v Krásetíně
- žádost pana F. Růžičky o prodej stavební

- smlouvu s firmou Eko-kom a.s. o zajištění
zpětného odběru a využití odpadů z obalů
- smlouvu s firmou Elektrowim a.s. o zajištění
zpětného odběru elektrozařízení
- Jaroslav Franěk, starosta obce -

ZPRÁVY ZE ŠKOLY - CO NÁS BAVÍ
Naši nejmladší piráti ani
chvilku nezahálí, a proto
se ještě v březnu stihli
naučit všemu důležitému, co se týká
správné péče o jejich
zuby. Během preventivního programu se
přiučili, jak se správně stravovat, pečovat
o zuby a dostali balíčky „Veselé zoubky“.
Na začátku dubna žáci 3., 4. a 5. ročníku
naučili připravit jednoduchou pomazánku,
na které si pochutnali nejen oni sami, ale
i všichni, kteří se pondělní odpoledne

zdržovali ve škole.
10. dubna se všichni piráti zúčastnili
výukového programu ekologického centra
Šípek s názvem “Se zvířaty kolem světa”.
Lektorka postupovala jednotlivými podnebnými pásy od tropického až po polární
a nejprve zjišťovala, jakého zástupce děti
z dané oblasti znají a postupně doplňovala
další informace. Většinu zvířat mohli žáci
nejen vidět, ale i slyšet.
Světovým dnem vody (22. 3.) začal měsíční
projekt , který měl za cíl naučit žáky poznávat
zákonitosti Země a chránit přírodu. Každý
týden byl věnovaný určité oblasti a všichni

jsme se danému tématu věnovali nejen
během vyučování, ale i při volné chvíli, kdy
na nás čekaly záludné otázky. První týden byl
věnovaný vodě, druhý Zemi, třetí zvířatům,
čtvrtý rostlinám a poslední byl již tradiční
Barevný týden, kdy jsme chodili oblečeni
v barvách podle třídění odpadů. Všechny
získané vědomosti mohli piráti 24. 4. zúročit
během projektového dne s názvem Tajemství přírody, kdy vyrazili do terénu prokázat
své dovednosti.
Zdravá pětka nás přijela seznámit se zásadami zdravého způsobu života 14. května.
Seznámila nás s jednotlivými patry
potravinové pyramidy, s potravinami, které
tělu prospívají a naopak, které nám škodí,
s denním režimem, kolikrát a kolik jíst, proč
zařazovat do jídelníčku ovoce a zeleninu
apod. Proběhla kuchařská soutěž o aranžování talíře z ovoce a zeleniny a její
ochutnávka. Všichni jsme si domů odnesli
získané vědomosti, o tom, jak se stravovat
a jak si připravit veselou a zdravou
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svačinu. Žáci získali vysvědčení Zdravé pětky
a nejlepší skupiny i pěkné prostírání.
V květnu jste nás mohli potkat s bílými pytli.
To jsme se opětovně zapojili do celosvětové
akce Ukliďme svět. Sotva jsme „uklidili svět“,
měsíc se přehoupl a my jsme vyrazili
4.června na školní výlet. První zastávka
našeho autobusu byla v Protivíně v Krodýlí
ZOO. Prohlédli jsme si celou řadu
nejrůznějších krokodýlů, dozvěděli jsme se
spoustu zajímavých informací a pokračovali
do nedalekého Selibova. Na návsi malé
útulné vesničky již na nás v místní kovárně
čekali víly a lesní skřítek. Ti nás provedli jejich
Pohádkovou kovárnou, v níž bylo možno
potkat celou řadu nadpřirozených bytostí.
Na zahradě kovárny jsme si nejen pěkně
pohráli, ale i vyzkoušeli, jak dobře známe
české pohádky. Ve stodole jsme si vybarvili
sádrové odlitky a na závěr celého programu
jsme se vydali hledat poklad. Poklad byl
ukrytý v malém krmelci a kupodivu na nás
nevyskočil starý čert, ale na každého z nás
tam čekal milý dáreček.

Aby nás ani o prázdninách nezaskočil nějaký
ten úraz, naučili jsme se během výukového
programu, jak se správně zachovat v případě
nebezpečí. Nejen tyto, ale i jiné získané
dovednosti a zkušenosti jsme zúročili během
projektového dne, který se jmenoval Tajemství dokonalého piráta (20. 6.). Před prázdninami jsme si zopakovali dopravní výchovu,
zdravovědu, hygienu, vyzkoušeli svou
obratnost a důvtip a naučili se střílet z luku.
Závěrečným projektovým dnem se stalo
Tajemství zlaté stezky. Jak už sám název
napovídá, naši piráti si za celoroční snažení
zasloužili nejen sladkou, ale i zlatou odměnu.
A proto se 26. června vydali piráti na poslední dobrodružnou plavbu, kde na konci
na ně čekalo závěrečné vyhodnocení celoročního školního projektu Deník pirátů. Všichni
poslední zkouškou prošli bez následků a tak
jsme se mohli 27. června rozloučit se školním
rokem 2013 - 2014. Piráti si odnesli nejen zasloužené vysvědčení, ale i řadu dovedností, zážitků a zkušeností, které mohou předat svým novým
kamarádům, na které se v září všichni těšíme.

Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří
nám pomáhají se sběrem papíru, baterií,
drobných elektrospotřebičů, kůry, víček
i kaštanů.
S přáním pěkných letních dní a zasloužených
prázdnin
- Mgr. Jana Knížková -
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Konec školního roku
Jako každý rok, loučí se i letošní „páťáci“
s holubovskou školou básničkou a tablem.
Přejeme jim všem na nových školách
mnoho úspěchů.
- Mgr. Vendula Vernerová BÁSNIČKA NA ROZLOUČENOU
Adéla Petrášová
Dnes dívám se na naši školu,
čas blíží se, kdy jí zamávám.
Už jen pár minut prožijeme spolu
s učiteli a kamarády, co ráda mám.
Tak teď odcházím na konci roku,
a proto ještě chtěla bych říct,
že i když skrývat budu slzu v oku,
přesto zůstane mi krásných vzpomínek na tisíc.
Já nikdy nezapomenu na tyto chvíle,
které jsem v této škole zažila,
došli jsme vždy svého cíle,
a proto bych všem ráda poděkovala.
ŠKOLA
Daniela Vyoralová
Začalo to první třídou a pátou to skončilo.
Už dlouho jsem tu byla,
mnoho jsem se toho naučila.
A teď musím udělat tečku za holubovskou
školičkou
a rozloučit se malou kytičkou.
BÁSNIČKA NA ROZLOUČENOU
Denny Štrba
KAŽDÝ MĚSÍC TĚŠIL JSEM SE
NA PROJEKTOVÝ DEN,
V NOCI ZDÁL SE MI O TOM I SEN.
TĚLOCVIK JSEM MĚL MOC RÁD,
MOHLI JSME SI S MÍČEM HRÁT.
LÍBÍ SE MI MATIKA,
KDE SE S ČÍSLY POČÍTÁ.
MĚL JSEM TO TU HODNĚ RÁD,
BUDU NA VÁS VZPOMÍNAT.

Tak už konec této chvály,
ať nám učitelé v dalších rocích nezahálí.
Byli jste tu přísní i andělé boží,
nebrali jste žáky jako učené zboží.
A proto přeji a loučím se s vámi:
Buďte pořád takoví, jako jste byli s námi
-tady v Holubově-„PROSTĚ SVĚTOVÍ“.
ROZLOUČENÍ SE ŠKOLOU
Josef Kořínek

Pátá třída – všechno zvládnu,
z Holubova jdu plný elánu.

První třídou to začalo
pátou třídou to končí,
celá škola z toho bručí,
že pátáci tady končí.

BÁSEŇ NA ROZLOUČENOU
Jakub Hejna

Rychle nám to uteklo.
Bylo to to tu prima,
až odejdu na jinou,
bude mi tam zima.

Naučil jsem se psát a číst,
učitelům velký dík.

Těch pět let uteklo,
jako voda v potoce.
Já však na tu školu Holubovskou
budu vzpomínat nejvíce.
ŠKOLA
Jan Tancer
První třída malování,
druhá třída počítání.
Ve třetí přišly množiny,
měl jsem z toho modřiny.
Násobení a dělení,
i v noci jsem měl vidění.
Zlomky, tělák, slovesa,
zvládl jsem je hravěpřipadal jsem si jak hrabě.
Čtvrtá třída angličtina,
učil jsem se nová slova.
Vím, kdy zemřel Hus,
vlastivěda je můj vkus.

Už jsem páťák tak se loučím,
v holubovské škole končím.

Nejvíc mi šla angličtina,
čeština však byla dřina.
Už jsou tady prázdniny,
budu dělat blbiny.
Školo, školo, školičko,
stýskat se mi bude maličko.
BÁSNIČKA NA ROZLOUČENOU
Edita Kramarovičová
První, druhá, třetí,
ten čas ale letí.
Čtvrtá, pátá,
už to chvátá.
Někteří se rozejdou,
půjdou cestou svou.
Rozejdeme se do škol
Budějovic, Krumlova, Křemže.
Budeme již větší,
ať nám štěstí prší.
Zůstaneme jen kamarády,
teď už není cesty zpátky.

BÁSNIČKA
Matěj Piksa
V první třídě školní taška,
zakryla mi moje záda.
Do školy jsem chodil rád,
učil se psát, číst, počítat.
Poznal jsem zde mnoho dětí,
stali jsme se kamarády.
To, co jednou začíná,
po čase vždy také jednou skončí.
Na závěru páté třídy,
musím se i já se školou loučit.
BÁSNIČKA NA ROZLOUČENOU
František Foltin
Je tolik slov a tolik vět,
které bych vám chtěl povědět!
V Holubově nebyly hodiny jen nudné psaní,
bylo to i prima povídání.
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Zprávičky ze školičky

Jaké bylo jaro v mateřské škole? Naši školku
navštívila výtvarnice paní Vendy Bílková,
dovezla ovčí vlnu a seznámila děti s technikou plstění. „Zajíčci“ pro své maminky
vyráběli srdíčka do závěsu mokrou
technikou, zručnější „Medvídci“ plstili za
sucha pomocí speciální jehly. V dubnu jsme
se s dětmi vypravili na výlet do planetária
v Českých Budějovicích. Dále děti shlédly
dvě divadelní představení v MŠ. Příběh
o „Datlování“ nám sehrálo divadlo „Matýsek“
a ekopohádka „O lesíčkovi“ napomohla
prohloubení vztahu k přírodě.
Pozitivně děti uvítaly výlet vlakem. Vypravili
jsme se do Vrábče, kde v nedalekém lese děti
posvačily a formou otázek a úkolů poznávaly

les i jeho obyvatele. Závěrečný výlet byl
uspořádán na konci května. Vypravili jsme se
s dětmi do Hopsária na Lipně. Podle ohlasu
dětí jsme usoudili, že se jednalo o velmi
dobře zvolený cíl výletu. Děti si dostatečně
užily skluzavek, trampolíny, bazénu s kuličkami a ostatního zařízení. Den dětí jsme
oslavili na školní zahradě. Soutěžilo se v různých disciplínách, nechyběly odměny
a medaile pro každého sportovce. V červnu
jsme již tradičně navštívili místní hasiče. Děti
si prohlédly hasičské auto, vyzkoušely
zapojování hadic, běhaly a stříkaly na terč.
Jedno dopoledne si děti pochutnaly na
vlastnoručně opečených špekáčcích.
Zbytek června už byl věnován především
našim
předškolákům.
Díky
pomoci
maminek, které nachystaly slané i sladké
občerstvení, díky pomoci tatínků (kteří by si

přáli na přes rok se sejít při stavbě stanu
v hojnějším počtu) se mohla uskutečnit
Zahradní slavnost. Velký dík patří též Hance
Fernezové, která se postarala o občerstvení u
stánku. 16 předškoláků se rozloučilo s mateřskou školou a bylo pasováno na školáky.
O pasování a doprovodný program pro děti
se postaralo divadlo „Máma a táta“.
Závěrečný den ve školce byl sladký, děti si
pochutnaly na nanuku, který jim poslal pan
Jiří Pelech. Děkujeme.
Co na závěr? Končí se další školní rok.
Děkujeme všem příznivcům, sponzorům a rodičům, kteří napomáhají při chodu naší MŠ,
ale především při výchově našich
nejmenších ratolestí. Přejeme všem hezké
léto, příjemný odpočinek a na viděnou po
prázdninách. Za kolektiv provozních a pedagogických pracovníků Bc. Helena Čížková.
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Krásetínská slavnost
V sobotu 5. července 2014 jsme se sešli
v Krásetíně na návsi, abychom si připomněli
tragickou událost, která se stala v Krásetíně
v roce 1942 krátce po vypálení Lidic.
Pamětníků těchto událostí ubývá, lidé
stárnou a odcházejí a bohužel mladší
generaci již tyto události nezajímají, je to
vidět právě na krásetínské vzpomínkové
slavnosti, jíž se účastní stále míň lidí.
Myslím si však, že bychom nikdy neměli
zapomenout na hrůzy, které lidem přinesla

2. světová válka. Zkusme se vcítit do rolí
manželek, dětí a rodičů těch osmi zbytečně
popravených nevinných krásetínských mužů.
Připomeňme si, co se tehdy v Krásetíně stalo.
Do doby, kdy došlo k atentátu na říšského
protektora v Čechách Reinharda Hendricha
se zasouvá jako hra náhod tragedie, která se
odehrála v této malé vesničce pod Kletí,
u nás v Krásetíně.
V dubnu roku 1942 odjel čeledín ze statku
„u Hanušů“ Jan Novák zvaný Bíca na kole na
Moravu v bláhovém domnění, že tam kdesi

na východě přejde frontu k válčícím Rusům.
Na Moravě byl chycen Němci a pak už by byl
jistě přiznal vše, co chtěli. Přiznal i tu pušku
ukrytou v kompostu za vsí, o které věděli
i další krásetínští občané. Byl převezen na
gestapo do Českých Budějovic, kde byl
přinucen vypovídat.
Na základě jeho výpovědi bylo zatčeno
a odvezeno na gestapo 15 krásetínských
občanů. Sedm občanů se po dvoudenním
výslechu do Krásetína vrátilo, ale těch zbývajících osm už Krásetín nikdy nevidělo. Ti
propuštění je viděli na chodbě gestapa stát
u zdi s rukama nad hlavou, ale mluvit s nimi
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nesměli a tehdy je viděli naposled. Němci je
odvezli do Tábora, kde je dne 3. července
1942 popravili. Byli to otec a syn Tomáš
a František Frojdové, Václav Bürger, Karel
Rytíř, Václav Bárta, Alois Fišer a Jan Novák.
Další krásetínský občan, Jan Miesbauer, byl
odvezen do koncentračního tábora v Osvětimi, kde zahynul.
Nesmíme opomenout ani legionáře první
světové války Josefa Koubu, který byl v květnu 1945 zastřelen hajným Mayerem
u hájovny na Dobré vodě a Václava Šestáka,
kterého ve stejné době usmrtili koně
maďarských vojáků.

Našla jsem v obecním archívu autentickou výpověď jedno z pamětníků té
doby, pana Josefa Mojžíše st., kterou v roce 1968 sepsal s kronikářem panem
Josefem Bártou.
Byl jsem tehdy v Krásetíně druhý rok. Je 26.
červen 1942, horký letní den, senoseč končí.
Nastává kratší čas oddechu a pak opět
propukne další válečný boj o zrno. Nakládal
jsem poslední seno, když pro mě po poledni
přišli na louku. Dva gestapáci mě odvádějí do
vsi. Nemám odvahu se ptát proč, myšlenky
horečně letí hlavou. Černé mletí nebo
poslouchání cizího rozhlasu? Nic jiného mi
nenapadá, rádio sice nemám, ale poslouchal
jsem jinde.
Na návsi stojí auta, český četník hlídá
zaprášeného mlynářského pomocníka Bícu,
zapomínám na rádio, myšlení se přesunuje na
zakázané mletí. Mezi tím přivádí i souseda
Bürgera. Český četník nenápadně poznamenává:“ Doma se rozlučte, stalo se něco
hrozného, možná, že se už nevrátíte!“

Gestapáci mě odvádí domů, umýt a převléknout. Mezi tím provedli bezúspěšnou
prohlídku bytu. Zpět na náves. Četník nás
hlídá a gestapáci odvádí převléknout Bürgera.
A stejně přivedli mladého i starého Frojdu,
který přináší i rádio, Miesbauera a Dítka rovněž
s rádiem.
Nastupujeme a dvě auta odjíždí. O co jde, jak to
skončí? Připomínáme si Lidice, je nám všem
úzko. Kdosi se pokouší o žert, směje se, ale
nezní to, víme, že jde o mnoho, možná o všechno. Brána gestapa se za námi zavírá, ženou
nás do chodby v budově, sepisují nacionále,
majetkové poměry. A pak začal výslech!
Za zavřenými dveřmi slyšíme jak, Frojdové
dostávají rány, ozývá se: “Proč jsi nehlásil!“
a zase rány. Bürgera vyrazili bez dechu ze dveří
na chodbu. Tisíce myšlenek mi probíhají
hlavou, bez začátku, bez konce a jsem na řadě.
Gestapáci Winter a Kraml se ptají, co jsem měl
s Novákem. Přiznávám jen, že jsem s ním hovořil
o válce, o všeličems, ale ne o zbraních, o těch
jsem nevěděl. Používám slabého výrazu
-přihnali- Nováka ke konfrontaci. Říká totéž co
já, ale ranami a křikem mu připomínají jeho
původní výpověď. Konfrontace dopadla pro
mne dobře, nabízejí mi, abych řekl, co ještě vím
z Krásetína. Odmítám, nic nevím, jsem tam jen
krátce. Vyhání mě na chodbu, přichází na řadu
další.Večer v šest hodin nás dovedli do černé
komory, fotografují ze tří stran, dávají na šaty
číslo, jméno, data. Propadli jsme beznaději,
zoufalství střídá apatii. Uvědomuji si denní
zprávy v novinách o popravách. Zahnali nás
zpět na chodbu, každého do jiného rohu. Večer
odvádí z budovy Bürgera a oba Frojdy. Tehdy
jsme je s Dítkem viděli naposledy. Dítko také
zaslechl z vrátnice telefonický rozhovor
gestapa s četníky z Křemže: „Čekejte nás u holubovského mostu, jedeme do Krásetína pro
další“. Šeptem mě s tím seznámil. Asi o desáté
večer přivezli Rytíře, Burše, Ondřicha, Fišera
Václava se synem, Klimeše, Nováka z čp. 19,
Rudu Kudláčka a Václava Bártu z čp. 4.
Zůstáváme stále s Dítkem na chodbě sami,
ostatní odvádí k výslechu.
Noc se nám zdála nekonečná. Ve čtyři ráno
opět slyšíme telefon z vrátnice. Rozhovor, že by

bylo nejlepší ty krásetínské všechny postřílet –
to po výslechu všech dalších. K páté hodině
ranní nás odvádí o patro výš, kde na chodbě,
čelem ke zdi a s rukama vzhůru stáli všichni ti,
kteří pak byli popraveni.
Nevěděli jsme proč tam stojí, v duchu se k nim
také řadíme, vidíme se na místě vedle nich, ale
vedou nás dál. V jakési síni spolu s dalšími
krásetínskými slyšíme projev gestapáka
Wintnera: že půjdeme domů, zůstáváme pod
dozorem, nebezpečí našeho zatčení trvá,
nesmíme říci nic, co jsme viděli a slyšeli.
Po páté ráno nás propustili, u sestry Jeníka
Klimeše jíme chléb, zapíjíme čajem a pak
spěcháme domů… domů! Není nám do řeči,
nevíme zda je to teprve počátek tragédie nebo
šťastný konec pro nás. A co ti ostatní? Ve Vrábči
nás předjíždí auto gestapa vezoucí Nováka. Jeli
pro zbraně zakopané v kompostu. Přišli jsme
domů před polednem.
Dny pomalu plynou, ve vesnici je zoufalé ticho.
4. července po třetí hodině ráno roznáší četník
s Dítkem, pro kterého si došel, úmrtní lístky
pozůstalým popravených. Ráno již to ví celá
vesnice.
Je to už dávno, vzpomínáme i dnes na
popravené letní slavností. Přál bych těm
mladým, aby je nikdy nic takového nepotkalo.“
Doufám, že Vás zejména nové obyvatele naší
obce tento příběh zaujal a že se nás příští rok
na pietním aktu k uctění památky popravených u pomníku v Krásetíně sejde ještě
více.
- MS -
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DĚTSKÝ DEN
Jako každý rok se i letos
objevilo
začátkem
června v Holubově u
rybníka
postavené
teepee. Tato netradiční
stavba
už
zdálky
svolávala všechny děti
na odpoledne různých
soutěží a odměn. Děti si zkusily například
vylovit prutem neposlušné lodičky, střílely z
luku nebo překonávaly lanovou kolíčkovou
dráhu. Rodiče se mezitím mohli zahřát u
ohýnku, na kterém se již tradičně opékaly
buřty. Za splněné úkoly na stanovišti si děti
odnesly sladkou odměnu.
Dětský den by úspěšně neproběhl nebýt
sponzorů, kterým touto cestou děkujeme.

ÚSPĚCH NA KRAJSKÝCH
ZÁVODECH
Každé dva roky se v České republice konají
Závody Vlčat a Světlušek. Týkají se dovedností a skautských znalostí, které se děti
naučí během let na schůzkách a skautských
akcích. Závody probíhají v okresní, krajské
a celostátní úrovni. Právě naše družina Bobrů
z Holubova vyhrála okresní kolo a postoupila
do krajského kola. Po velkém boji v Bechyni
u Tábora jsme skončili na krásném 4. místě.
Je to pro nás velký úspěch a motivace ke
skautování.
- Za 3.oddíl Holubov Terka a Keke -

DEN DĚTÍ V TŘÍSOVĚ 1. 6. 2014
K vydařené oslavě Mezinárodního dne dětí
letos přispělo i velice hezké počasí a tak jsme
mohli v Třísově přivítat téměř 120 dětí, které
se již po šesté vydaly na CESTU POHÁDKOVÝM LESEM.
Start byl již tradičně u hospody kde král
s královnou vydávali dětem startovní karty

a ty se v časových intervalech vydávaly na
cestu. Čekání na start dětem krátilo malování
na obličej, nebo také si mohly vyzkoušet
střelbu na hokejovou branku s dřevěným
brankářem.
Jako první se děti setkaly s Krakonošem
a Trautenberkem a zde přiřazovaly k názvům
zvířátek správné obrázky. Potom cesta
pokračovala k potůčku, kde už na ně čekaly

tři víly, které potřebovaly pomoc naučit
tančit a také bylo třeba poznat různé květiny.
Po překonání potůčku došly děti až bludišti,
které když správně prošly, mohly prolézt
tunelem a přeskákat po „kamenech“ až
k vlkovi, kterého musely nakrmit „kamením“,
aby vysvobodily babičku a Červenou
Karkulku. Když se vše úspěšně povedlo,
dovedla je lesní cesta ke dvěma červeným
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muchomůrkám, kde bylo zapotřebí projít
s míčkem na badmintonové pálce houbový
slalom a poté ještě vyjmenovat jaké znají
houby.
Postupně se začalo stmívat, až se děti dostaly
do tmavého doupěte ke dvou čarodějnicím,
které v kotlíku vařily záhadnou polévku.
A protože už zapomněly, co vše do ní daly,
chtěly po nich poradit jaké ingredience v polévce najdou. Na nejvýše položeném místě
trasy čekali tři skřítkové, u kterých děti
malovaly obrázky, které skřítkové věšeli na
stromy a vytvořili tak obrovskou galerii v lese.
Od skřítků vedla cesta mírně dolů až k perníkové chaloupce, ve které Ježibaba věznila
Jeníčka a Mařenku. Aby je mohly vysvobodit,
musely překonat natažené lano mezi dvěma
stromy. Po té se mohly vydat na
předposlední stanoviště, kde je nečekal
nikdo jiný než tři loupežníci, před kterými
musely ochránit své odměny získané na
předešlých stanovištích. Bylo potřeba
vzduchovkou sestřelit dřevěné špalíčky
nebo kuší trefit zajíce. Ale protože loupežníci
byli hodní, přidali jim na cestu k vodníkům
další odměnu.
Zde bylo potřeba uvolnit místo v malém
rybníčku vylovením několika rybiček. Menší

Třísov 8. 6. 2014
- 4. kolo JČHL

Týden po dětském dnu v neděli 8. června
uspořádal náš sbor
další velkou akci a to
15. ročník soutěže
O PUTOVNÍ POHÁR
SDH TŘÍSOV zařazené
do Jihočeské hasičské
ligy a Velké ceny okresu Český Krumlov.
Počasí se opět vydařilo a tak mohl rekordní
počet 45 družstev (30 mužských a 15
ženských) začít bojovat o poháry a body. Jak
je již v Třísově zvykem, běhá se na jednu
společnou základnu, ale dvě nezávislé
časomíry umožní ženským kolektivům běhat

děti si mohly zkusit poskládat papírového
kapříka. Potom už zbývalo dokončit okruh
a za hospodou si na ohni opéct buřta.
Doufáme, že se takto strávené odpoledne
všem líbilo a za rok se budeme těšit na
shledanou.

Na závěr bychom chtěli poděkovat
Obecnímu úřadu Holubov a firmě PEKÁRNA
SRNÍN KIII spol. s r.o. za poskytnutí finanční
a věcné podpory.
- SDH Třísov -

střídavě s muži a nemusejí tak čekat na
konec mužské kategorie. Muži závodí na
nástřikové terče HZS Český Krumlov a ženy
na časomíru SDH Chmelná.
V kategorii žen se naše družstvo postavilo na
start jako první, ale bohužel po problémech
s nabráním vody stačil výkon na konečné
12. místo časem 39,22 s. Nepatrně lépe se
zadařilo dalšímu družstvo naší obce, děvčata
z Holubova po problémech na pravém
proudu docílila času 37,52 s a obsadila
konečné jedenácté místo. Skvělý výkon
předvedlo družstvo ze Srubce, které zvítězilo
časem 23,86 s. Druhé místo patří Chlumu
(24,76 s) a třetí skončily ženy z Lišova A v čase
25,77 s.
V kategorii mužů se jako třetí na start
postavili zástupci našeho sboru. Útok byl
velice pěkně rozběhnutý, ale dlouhé
zdolávání pravého terče stačilo nakonec na

23. místo (36,59 s). Výrazně lepší výkon
předvedli muži z Holubova, kteří časem
26,30 s obsadili 6. místo. Z vítězství se mohli
radovat muži z Holašovic, kteří o 25 setin
sekundy porazili tým Mydlovar, jež dosáhl
času rovných 24 sekund. Povedené
odpoledne dovršili muži z Chlumu, kteří
obsadili 3. místo za čas 24,61 s.
Po celý den jsme mohli sledovat snažení
všech zúčastněných družstev o co nejlepší
výsledky a neméně skvěle odvedenou práci
pořadatelů u stanu s občerstvením i v celém
zázemí soutěže.
Na závěr celého klání proběhlo vyhodnocení
soutěžících a byly předány ceny a poháry. Na
ceny a poháry nám přispěl Obecní úřad
Holubov a PEKÁRNA SRNÍN KIII spol. s r.o.
Poděkování za měření útoků rovněž patří
HZS Český Krumlov a SDH Chmelná.
- SDH Třísov -
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Lampionový průvod

Ve středu 7. května v podvečerních hodinách
prošel Holubovem již tradičně lampionový
průvod. Odpolední déšť neodradil řadu dětí,
rodičů i prarodičů k procházce s rozzářeným
lampionem. Trasa průvodu začínala u sálu
a končila u hasičské zbrojnice, kde byl
připraven táborák a občerstvení. Akci již
poněkolikáté pořádal HOlubovský KUlturní
Spolek HOKUS o.s.
Fotografie z našich akcí, soutěže a ostatní
informace najdete na internetových
stránkách www.hokusnici.estranky.cz
- Jitka Nováková -

V letošním roce ukončil klub Holoubek 14 let
své existence. Uplynulý rok jsme prožili

krásně i v provizorních prostorách infocentra. V prosinci děti navštívil Mikuláš a měli
jsme vánoční besídku. Během masopustního
období jsme pořádali dětský karneval.
S příchodem teplého počasí jsme začali
vyrážet i ven např: do ZOO v Hluboké nad
Vltavou, do Českého Krumlova na medvědy a
na příjemnou procházku zámkem a městem.
Pokud nám přeje počasí, využíváme dětské
hřiště před Obecním úřadem v Holubově, kde
si děti hrají a učí se společnému soužití, které
jistě využijí v mateřské školce.
- Maminky z Holoubka -
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Oslava v Londýně

Potkáváme ji denně, jak se se svými pejsky
prochází Holubovem. Tato nenápadná
bělovlasá stará dáma se ve svých 88 letech
letos opět vypravila do Londýna, aby
navštívila svého zachránce sira Nicholase
Wintona, který dne 19. května 2014 oslavil
neuvěřitelné 105. narozeniny.
„Musím říct, že je vážně fantastický. Je

Blanský les dětem
V letošním roce přichystala správa CHKO
Blanský les společně s krajským střediskem
AOPK v Českých Budějovicích projekt pro
veřejnost s názvem Blanský les dětem,
prezentovaný i na webových stránkách
správy. Děti s učiteli nebo i s rodiči tak mají
možnost seznámit se formou drobných
zábavných úkolů s obsahem naučných
stezek v Blanském lese. Vloni se začalo
pokusně naučnou stezkou Vyšenské kopce,
letos přibyly materiály pro naučnou stezku
Třísov – Holubov, naučnou stezku Kolem
Kletě a také pro Vrbenské rybníky ve správě
střediska České Budějovice. V příštím roce
jsou v plánu naučné stezky Brložsko

neuvěřitelné , jak skromný je to člověk,
nemyslí si, že naší záchranou udělal něco
zvláštního, podle něj by takový čin udělal
každý druhý," řekla paní Hálová. Potvrdila, že
se považuje za jeho dceru a že skutečně patří
do takzvané Nickyho rodiny.
Naše milá paní Ruth Hálová je jednou z 669
zachráněných Wintonových dětí a navzdory

nelehkému osudu zůstává stále vitální a její
elán a chuť do života bychom jí mohli
závidět.
Přejeme siru Nicholasu Wintonovi i paní
Ruth Hálové hodně zdraví a spokojenosti do
dalších let.
- Marie Svobodová -

a Červený Dvůr. Akce Blanský les dětem je
určena mladým návštěvníkům naučných
stezek v Blanském lese, zejména rodinám s
dětmi, které chodí rády na výlety a chtějí se
společně zábavnou formou dozvědět něco o
přírodě kolem nás. K tomu slouží pracovní
listy k výletům po naučných stezkách, které
si každý může zdarma stáhnout
na
webových
stránkách
správy
CHKO.
(http://blanskyles.ochranaprirody.cz/inform
ace/blansky-les-detem/)
Všechny materiálny obsahují i klíč k řešení,
aby byly nezávislé na přírodovědcích
a ochranářích a mohli je samostatně
používat jak rodiče, tak učitelé ve školkách
a školách. S pomocí tabulí na naučných
stezkách lze vyřešit mnohé úkoly i bez
nápovědy. S klíčem k řešení si pak

návštěvníci můžou vše společně zkontrolovat. Obtížnost materiálů je rozdělena na
mladší děti (věku školky a mladší žáci Z.Š.
- moc nečtou) a mládež (starší žáci Z.Š
- schopni práce s textem). Vše je zpestřeno
vložením jednoduchých her v přírodě.
Materiál akce Blanský les dětem k naučné
stezce Třísov – Holubov například zahrnuje
pracovní listy s řešením s názvem Třísov
- Holubov, rozdělené na část Kelti a část
Příroda, každá část je rozdělená ještě na
mladší děti a mládež. Dále jsou zde kartičky
s obrázky pro rozlosování dětí do skupin
a hra s návodem a obrázky.
Pracovní listy jsou určeny pro rodiny s dětmi
nebo organizované skupiny (třídu), ve věku
od přibližně od tří do osmnácti let. Úkoly lze
řešit i samostatně postupnými návštěvami
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naučné stezky nebo si je dodělat doma či ve
škole. Úkoly je vhodné plnit v období duben
– říjen, kdy už není zima. Děti s sebou na
cestu potřebují měkkou tužku, popřípadě
papír na kreslení, pastelky, nůžky, lepidlo.
V týdnu od 22. do 25. dubna uspořádala
Správa CHKO seznamovací akci pro školy.
Každý den prošli pracovníci správy s jednou
třídou školy nebo školky příslušnou naučnou

Ukliďme svět
V dubnu také proběhl úklid na naučné stezce
Třísov – Holubov. Obec Holubov se tak jako
každý rok spolu se Správou CHKO Blanský les
a Střední zdravotnickou školou Písek zapojila
do mezinárodní akce Ukliďme svět.
Ukliďme svět (Clean up the World) je úklidovou akcí, která se dnes organizuje po celém
světě. První akce tohoto druhu se
uskutečnila v Australském městě Sydney
v roce 1989. Dnes probíhá tato akce po
celém světě a zapojuje se do ní každoročně
35 miliónů lidí z více než 100 zemí světa.

Přátelé, trochu jsem musel zase zalistovat
v seznamu míst, která jsme ještě v našem
blízkém okolí nenavštívili a věřte - nevěřte,
už jich moc není. Hlavu si z toho ale nedělám,
protože do názvu „Toulky naším krajem“ se

stezku, kde učitelům a dětem ukázali, jak se
připravené materiály dají využít.
Na naučné stezce Třísov – Holubov si děti na
začátku trasy v Třísově vylosovaly kartičky s
obrázky zvířat a květin a podle nich se
rozděliliy do skupin po pěti dětech. Každá
skupina dostala jedny pracovní listy, které
pak děti ve skupině řešily společně.
U každého zastavení naučné stezky se

dozvěděly něco o tématu a vyřešily jeden
z úkolů, určený pro toto zastavení. Na louce
u řeky si děti poslechly povídání o invazních
rostlinách a zahrály si hru Invaze, kdy měly na
obrázcích rozložených po louce najít invazní
rostliny a ty vysbírat. Pak už většinou před
touhou po vědění daly přednost návštěvě
hradu a svačině a druhá, přírodní a technická
část naučné stezky na ně ještě čeká.

V České republice se organizuje od roku
1993 a účastní se jí každoročně kolem 8 tisíc
lidí (převážně dětí). Akce Ukliďme svět je
zaměřená na úklid černých skládek či
odpadků přednostně na území chráněných
krajinných oblastí a národních parků, ale
i kdekoliv jinde. Jejím hlavním smyslem je
přimět lidi, školy, firmy, státní správu
i jednotlivce k aktivnímu zájmu o stav
životního prostředí. Akce probíhá průběžně
vždy na jaře a na podzim a není pevně
vázána ke konkrétnímu datu.
Studenti a studentky zdravotnické školy se
u třísovské lípy rozdělili na dvě skupiny a pracovníci správy CHKO je vybavili rukavicemi

a pytli na odpadky. Jedna skupina prošla
naučnou stezku Třísov - Holubov a druhá šla
po turistické červené značce z Třísova na
hrad. Nejvíce úlovků účastníci ukořistili
u odpočívadla s vyhlídkou na Dívčí Kámen,
zajímavý byl také nález zbytku jízdního kola
u brodu pod skálou. U hradu se obě skupiny
sešly, proběhly si bludiště, prohlédly hrad
a pak pokračovali už všichni společně do
Holubova. U čistírny odpadních vod akce
skončila shromážděním pytlů s odpadky, které
potom Obec Holubov odvezla na skládku.
Všem účastníkům akce patří poděkování.

dá klidně vložit celá naše „česká kotlina“ a to
je nevyčerpatelný počet překrásných a za
zhlédnutí stojících míst, jen si udělat čas
a vyrazit. Je pravdou, že nemáme moře a to
se nedá ničím nahradit. Kdo bez něho
nemůže být, musí vycestovat. Kdo se bez něj
klidně obejde, protože už tam x-krát byl a je
to pořád to stejné, tak považuji jeho hledání
krásy v cizině pouze za zbytečný finanční
příspěvek cestovkám, které z toho profitují,
anebo také krachují. Česky řečeno - není nad
to vyrazit po vlastní ose a za peníze, které
Vám nikdo nemůže jen tak mírnix-týrnix
sebrat.
Na toulku jsme vyrazili s Jindřiškou hned po
ránu a to na kolech, ale hned doplním, že se
to dá docela dobře absolvovat i pěšky
s použitím vlaku do stanice Vrábče a zpět. No
a kam že jsme se to vlastně vydali? Na
starodávné a pověstmi proslulé místo Svatý

- Ing. Arch. K. Živčáková -

Vít u Habří, dnes prezentované jako zřícenina
kostela z poloviny 17. století s přistavěnou
kaplí, které se nachází necelý kilometr
západním směrem na okraji obce Habří
v blízkosti myslivny (viz foto).
Základní kámen kostela sv. Víta nad obcí
Habří položil dne 20. září 1644 opat Jiří
Wendschuh. Při tom bylo místo výslovně
prohlášeno za památné, protože již před
stavbou kostela zde stála prostá kaplička,
která opatrovala studánku. Voda z ní údajně
r. 1621 uzdravila chromého vojáka a slepému
člověku vrátila zrak. Díky tomu ke studánce
přicházeli lidé věřící v její zázračnou moc.
V zakládací listině kostela se mimo jiné píše:
„Proto jsme dali u této kapličky větší kostel
v těchto nepokojných dobách vystavěti
a tentýž kazatelnou, okny a třemi oltáři
ozdobiti a sv. Vítu, mučedníku, věnovati a ty
zde zřízené oltáře sv. Vítu, druhý oltář Blahoslavené P. Marii a třetí sv. Josefu zasvětiti“.
Kostel byl 27. května 1647 vysvěcen k poctě
sv. Víta a bohoslužby se zde konaly každou
první neděli v měsíci a čtvrtou neděli po
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Velikonocích a o slavnosti sv. Víta sem
putovala procesí z dalekého okolí. Mši svatou
sloužil střídavě boršovský farář se strýčickým.
Bohužel i tento kostel, jako mnoho jiných, byl
císařským dekretem Josefa II. dne 1. května
1787 zavřen a oltáře byly odvezeny do
Boršova. Kostel tak přestal být využíván
a chátral. V roce 1861 se zhroutila klenba
kostela a o šest let později v r. 1867 byly
kostelní zdi strženy a použity na opravu
haberské myslivny. Dodnes se dochovala
pouze 9 m vysoká jižní zeď se třemi okny
s lomenými oblouky (viz foto).
Od nepaměti putovali zdejší lidé v době
velkého sucha či mokra prosit ke zřícenině
svatovítského kostela, kde byl umístěn na
skle malovaný obrázek sv. Víta, o pomoc
a vždy byli vyslyšeni. Proto přičítali tomuto
místu zázračnou moc a ve zlých dobách se
uchylovali pod ochranu sv. Víta. V roce 1884
sužovalo kraj velké sucho, a tak se zbožní
osadníci rozhodli putovat ke sv. Vítu a prosit
o vláhu. Po ukončení procesí opravdu
zapršelo a místní se proto zavázali, že jako
dík postaví sv. Vítu kapličku. V roce 1884
opatství žádosti o stavbu vyhovělo, ale až v
roce 1890 po různých peripetiích Haberských a Kvítkovitských byla kaple svépomocí
Haberských dostavěna. Vnitřní výbavu kaple
obstarali výhradně dobrodinci. Oltář daroval
opat kláštera vyšebrodského, antipedium
a dva polštáře paní F. Streinzová, choť
zdejšího revírníka, druhé dva pro smuteční
bohoslužby paní A. Chromá, choť řídícího
učitele. Pan J. Kořan a A. Edelbauer darovali
kříž pověšený dříve v pivovaru. Revírník
A. Streinz okolí kaple osázel kaštany a byl
požádán farář dubenský Bartoloměj Berger,

aby kapli vysvětil. A tak 15. června 1890 za
veliké účasti lidí, hasičského sboru a s hudbou vítali pode vsí pana faráře Bergera
a doprovázeli ho až k nové kapli, kterou sv.
Vítu zasvětil.
Svatý Vít je uctíván jako patron herců,
komediantů, tanečníků a epileptiků (tanec
sv.Víta?), ochránce před bleskem či očními
chorobami. Je patronem Čech, Prahy,
Saska,chorvatské Rijeky a italského města
Forio. Sv. Vít je velmi ctěn také v Srbsku. Ke
dni svého svátku 15.června 2005 se stal též
patronem rybářů. Byl synem pohanského
Sicilana, ale byl tajně vychováván jako
křesťan. Protože se odmítl vzdát své víry, byl
prý i se svými vychovateli nejprve vařen
v kotli s olejem, poté předhozen lvům, a když
oboje přestál bez úhony, nakonec sťat.
Za zmínku ještě stojí, že přímo na návsi obce
Habří, kudy pojedete nebo půjdete, stojí
kaple vysvěcená sv. Janu Nepomuckému,
kterou postavili v roce 1867 sousedé haberští
a do věžičky zavěsili zvonek, který dosud
v pivovaru na kaštanu visel. Tento zvonek
7. listopadu 1891 po 33 letech zvonění pukl.
Dne 13. prosince 1891 byl zavěšen zvon
nový, vážící 65 kg, který odlil zvonař Prener
z Č. Budějovic. Nový zvon posvětil 23.
prosince kapitulní děkan a generální vikář
budějovický vdp. Julián Králík. Tento zvon
třikrát denně vyzýval zbožné sousedy k modlitbě až do roku 1942, kdy byl sejmut
a odvezen pro válečné účely. Nynější zvon
byl pořízen a zavěšen v roce 1946.
Závěrem bych se chtěl ještě zmínit o jedné
kapličce, která sice již nepatří do Habří, ale
není daleko a pro svou stavbu a umístění má
určité opodstatnění. Nachází se u silnice

mezi obcemi Lipí a Dubné a je zasvěcena
Panně Marii Lurdské. U kapličky se totiž
nachází docela zvláštní kámen, na kterém je
údajně otisk (asi kolen) Panny Marie (viz
foto). Kaplička je zřejmě po celkové opravě
ve vynikajícím stavu (viz foto), ale kámen
trochu zaostává v projevech zájmu, protože
jsme ho našli až po delším pátrání a je to
právě kámen, který dal podnět k postavení
kapličky. Prozradím, že je vpravo u silnice Lipí
- Dubné a také si trochu zapátrejte.
Na úplný závěr mi ještě dovolte, abych si
protiřečil. Jak jsem nabádal a upřednostňoval krásy naší „české kotliny“, tak
zase po řádném referendu našich stálých
účastníků zájezdu jedeme už po šesté na
Slovensko do Vysokých Tater a máme ještě
nějaká místa volná.
Mějte se dobře. - vakl -

Holubovský triatlon

triatlon - Sportovec Podkletí, který se
zároveň konal jako mistrovství Jihočeského
kraje v triatlonu. Na závodníky čekalo 700 m
plavání na koupališti v Holubově, 25 km na
kole z Holubova do Brlohu na Jánské Údolí
a zpět a závěrečný 5 km běh krásnou
přírodou k zřícenině Dívčí Kámen a zpět na
koupaliště v Holubově.
Jako tradičně byly připraveny ceny pro
nejlepší z jednotlivých kategorií, celkový
vítěz obdrží velký putovní pohár obce

Holubov z rukou starosty Jaroslava Fraňka
a prvních 30 závodníků v cíli láhev sektu.
Nejlepší závodníci obdrží medaile a vítězi
jednotlivých kategorií též titul Mistr
Jihočeského kraje v triatlonu. Muži soutěžili
v šesti kategoriích od 16 let až po ty nejstarší,
muže nad 60 let. Ženy měly vyhlášeny čtyři
kategorie, od 16 let až po ženy nad 40 let.
V letošním roce byla pro všechny, kteří
dokončí závod, připravena speciální cena,
poukázka na vypití 3 piv v Trio baru.

Sportovec Podkletí

mistrovství Jihočeského kraje
V sobotu 28. června se do Holubova sjeli
triatlonoví nadšenci, aby poměřili své síly
v jednom z nejtradičnějších závodů
jihočeského poháru v triatlonu. Tento rok se
uskutečnil již 30. ročník závodu Holubovský
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Na start závodu se postavilo celkem 69
závodníků, sobotního klání se zúčastnili i tři
lidé, kteří byli i na prvním ročníku v roce
1984. Václav Klíma z pořádajícího oddílu TC
Dvořák, Jiří Neubauer z TK Český Krumlov
(který má celkem 29. ročníků pouze jednou
chyběl) a Josef Král z TC Dvořák.

Výsledky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hradecký Jan
Hron Jan
Korous Martin
Toul Filip
Jirků Petr
Reitinger Petr

E.ON TT Tábor
ŠuTri Prachatice
E-ON TT Tábor
ŠuTri Prachatice
TCV J. Hradec
KTP Tábor

1:11:52
1:12:49
1:14:55
1:15:34
1:16:48
1:17:04

1. Grabmülerová Šárka
2. Hoštičková Věra
3. Procházková Milena
4. Hronová Božena
5. Zikmundová Kateřina

B&H Triatlon ČB 1:18:32
ŠuTri Prachatice 1:24:08
TriSK ČB
1:28:45
ŠuTri Prachatice 1:37:52
B&H Triatlon ČB 1:41:15
- Miroslav Šimek TC Dvořák, ředitel závodu.

Břehule
Do čeledi vlaštovkovitých patří vedle
vlaštovky a jiřičky ještě jeden málo známý
a díky specifickým nárokům na prostředí
méně rozšířený druh – břehule říční.
Břehule celkovým vzhledem připomíná
jiřičku, na rozdíl od ní má však vrchní stranu
těla šedohnědou stejně jako široký pruh na
hrudi, břicho světlé.
Zimuje v Africe, k nám se vrací v dubnu,
zpátky odlétá na přelomu srpna a září. Je to
znamenitý letec, který se živí hmyzem
loveným za letu. Břehule hnízdí v koloniích
o počtu několika desítek až stovek párů.
Vyhledává příkré písčité či hlinité stěny,
v nichž si jednotlivé páry vyhrabávají často
v těsném sousedství necelý metr dlouhé
hnízdní nory na konci rozšířené v malou
komůrku, ve které se později objeví snůška
bílých vajíček.
Břehule říční hnízdí ve starých pískovnách,
cihelnách, lomech a vysokých říčních březích
roztroušeně po celém území naší republiky.
Nenajde-li kolonie příhodnou stěnu v dané
lokalitě, nepohrdne ani navezenými haldami
písku na staveništi, skládkou hlíny apod.
V jižních Čechách se s břehulí setkáme
nejčastěji na Třeboňsku.
V příspěvku bylo čerpáno z materiálů České
společnosti ornitologické.
- Pavel Jakeš Vlastní ilustrace: břehule říční
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Celozrnné špaldové knedlíky s rýžovými burizony
Potřebujeme: 0,5 kg celozrnné špaldové mouky
hrubé, sůl, mléko, 1 vejce (asi být nemusí), půl
sáčku instantního droždí, rýžové burizony.

Pro červnové číslo našeho zpravodaje
nám nabídla recept na zdravou zelňačku
paní Renáta Křížová z Holubova.

Řádně smícháme, nejprve suché části, pak
přidáváme tekuté a prohněteme. Můžete,
pokud chcete, přidat ještě trochu mouky
pšeničné bílé hrubé či polohrubé. Pro mne
má největší cenu, kromě celozrnné mouky,
energie, kterou do toho dáte. Pokud hnětete
těsto rukama, energie přejde do těsta a vaše
rodina ji pak konzumuje. Proto já doporučuji,
používejte ruce. Jsou léčivé! Můžete požádat
i anděly o jejich energii. Pak jsem zahřála
troubu na 50°C, vypla a dala mísu do trouby
kynout. Těsto kynulo více než hodinu, pak
jsem uválela knedlíky a vařila je ve vroucí
osolené vodě asi 15 minut, v polovině vaření
jsem je otočila. Byly moc fajn.
www.renatakrizova.info
Další recepty nám poskytla paní Ludmila
Kravčenková z Holubova

Pirohy
Těsto: 1 kg polohrubé mouky 0,5 l mléka,
1 vejce, 3 lžíce oleje , droždí, 1 lžíce cukru sůl.
Zaděláme těsto, které necháme v teple
kynout. Mezitím si připravíme náplň.
1 kg kyselého zelí vymačkáme a na pánvi
s olejem zelí osmažíme, přidáme trochu
cukru a podusíme, necháme vychladnout.
Z vykynutého těsta uděláme menší placky,
které naplníme zelím, slepíme a dáme na
plech vykynout, potřeme vajíčkem a pečeme
25 minut na 180 °C .

Rybízový koláč
400 g polohrubé mouky, 200 g cukru krupice,
200 g másla nebo tuku, 2 vejce, 250 ml mléka, 1
prášek do pečiva.

Zelňačka
Cibuli na půlměsíčky osmažíme na oleji,
přidáme sůl (již při smažení, aby se řádně
zapracovala do jídla), přidáme sladkou a pálivou papriku, zpěníme, přidáme kysané zelí
a zalijeme vroucí vodou (z varné konvice).
Poté drcený a celý kmín, bobkový list, nové
koření a kuličky pepře, případně kousek
mořské řasy (2 cm např. Wakame). Vaříme.
Poté přidáme brambory (já osobně vařím
brambory raději zvlášť, ale nemusí se).
Ochucuji ume octem (slano – kyselá přírodní
šťáva). Přidám na kostičky nakrájený
smažený tempeh (zdroj B12) a nasypu hrst
sezamových semínek. Ochucuji ještě
sójovou omáčkou – pouze ze zdravé výživy,
ta je čistá, Tamari nebo Shoyu (tak se
jmenuje). Na závěr přidávám zakysanou
smetanu, pokud nechcete mléčné výrobky,
lze přidat tofunézu nebo sojanézu.
Veškeré suroviny – řasy, ume ocet, tempeh,
sójovou omáčku koupíte ve zdravé výživě.

Vypracujeme těsto, které vlijeme do vymazaného a vysypaného plechu, posypeme rybízem a drobenkou a pečeme 45 minut na 180°C.

Boršč
Do většího hrnce dáme vařit maso i s kostí
pro lepší vývar a osolíme. Pokrájíme 0,5 kg
bílého zelí na nudličky, 3 - 4 brambory
nakrájené na kostičky, přidáme k masu a necháme vařit. Na pánvi rozpustíme 2 lžíce
sádla, přidáme pokrájenou 1 cibuli a smažíme. Nastrouháme 1 mrkev, 1 červenou
řepu, 1 papriku nakrájenou na kostičky,
2 lžíce rajského protlaku a vše přidáme
k cibulce. Vařené maso rozkrájíme a vrátíme
do polévky. Obsah pánve přidáme do
polévky a necháme provařit.

Jablka v těstíčku
1 velká lžíce zakysané smetany, 1 sklenice
polohrubé mouky, 1 sklenice cukru, 3 vajíčka,
1 prášek do pečiva – vše smícháme v těstíčko.
4 větší jablka rozkrojíme na půlky, vyndáme
jádřinec, poklademe na dno vymazané formy
a zalijeme těstem. Pečeme 20 minut na 180°C.
Dobrou chuť všem, kteří naše recepty
vyzkoušejí, přeje
- MS -

Sdružení dobrovolných hasičů Krásetín
pořádá dne 6. září 2014 výlet na Vítkův kámen, nejvýše položenou zříceninu
hradu v republice a dále do kláštera Vyšší Brod, kde bude v té době vystaven
„Závišův kříž“. Případní zájemci se mohou hlásit u paní Miluny Kudláčkové
nebo na e-mailové adrese sdhkrasetinmail.com.
Příspěvek na autobus činí 50 Kč pro členy SDH a 100 Kč pro ostatní.
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Prodejna a občerstvení
Dívčí Kámen Třísov
/ u vlakové zastávky/

Těšíme se na Vaši návštěvu.

ORDINACE PL BUDĚJOVICKÁ 45, KŘEMŽE
MUDr. Monika BUŠTOVÁ, sestra: Renata REITINGEROVÁ
Ordinační hodiny

PRO ZVANÉ
(preventivní prohlídky)

PONDĚLÍ
7.00 – 11.00
ÚTERÝ
7.00 – 16.00
16.00 – 18.00
STŘEDA
7.00 – 10.00
10.00 – 12.00
ČTVRTEK
7.00 – 12.00
PÁTEK
7.00 – 12.00
Možnost objednání PO 9.00 – 10.00
UT 9.00 – 10.00, 13.00 – 15.00
ST 8.00 – 10.00
(recepty na léky, řidičské průkazy, potravinářský lístek, výpis z karty, kontroly)
odběry denně od 7.00 do 8.00
telefonní číslo do ordinace: 380 741 108, email: ordinace.bustova@seznam.cz
Registrujeme nové pacienty

Sbor dobrovolných hasičů Třísov

pořádá v sobotu dne 26. července 2014 od 20:00 hodin
tradiční

Posezení pod kaštany.

K tanci a poslechu hraje B - Quintett.
Bohatá tombola, vstupné 80 Kč, srdečně zvou pořadatelé.
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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