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Zpráva z jednání obecního zastupitelstva

ZO projednalo a schválilo:

- Místní program obnovy venkova obce
Holubov na období 2016 - 2021 včetně
žádostí pro rok 2016
- Rozpočet obce na rok 2016
- Podání žádosti o dotaci na rozšíření půdních
prostor v ZŠ Holubov
- Dlouhodobou půjčku pro Lanovou dráhu
obce Holubov ve výši 300 000 Kč
- Uspořádání dětského karnevalu v Holubově
- Zakoupení nářezového stroje pro prodejnu
potravin Třísov
- Úpravu hasičského hřiště v Třísově
- Úpravu plochy u hasičské zbrojnice v Holubově
- Rekonstrukci autobusové čekárny v Holubově u Grafobalu
- Jaroslav Franěk, starosta obce -

ZPRÁVY ZE ŠKOLY - CO NÁS BAVÍ

V našem posledním
příspěvku jsme vás
informovali o dění v
naší škole a nestačili
jsme se s vámi
podělit o fotky ze
živého betléma, který
se konal v pondělí
21. prosince u kapličky nad Holubovem.

Potěšila nás hojná účast přihlížejících
a počasí nám také udělalo radost, a tak jsme
se společně natěšili na blížící se Vánoce.
Těšení jsme ještě přiživili další den, kdy jsme
měli vánoční školu. Ve třídách vonělo cukroví
a teplý čaj, zněly koledy a v některých třídách
nestačil jeden stůl na připravené dárečky.
Po vánočních prázdninách jsme se vrátili
pěkně odpočatí a plní energie a pustili se
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znovu do vyučovacího procesu, který jsme
přerušili 8. ledna a vyrazili do Českých
Budějovic do Malého divadla na představení
Radovanovy radovánky. V lednu také proběhl
zápis do 1. třídy a vypadá to, že v příštím
školním roce bude počet holčiček a chlapců
vyrovnaný. Zápis úspěšně absolvovalo 6
děvčat a 6 chlapců a my se tak můžeme těšit
na nové šlechtice do našich rodů.
Poslední den před jarními prázdninami (tj. 19.
února) jsme měli projektový den s názvem
Putování za Karlem IV., který byl věnovaný, jak
už je z názvu patrné, 700. výročí tohoto
slavného panovníka. Začali jsme společně
v tělocvičně a pak se rozdělili do barevných
grošů a pracovali ve svých skupinách. Nejprve
každá skupina stavěla z papírových krabiček
svůj hrad. Práce to byla vcelku náročná
a zabrala spoustu času, ale přesto jsme ještě
stihli shlédnout na interaktivní tabuli naučný
pořad o Karlu IV. Po tolika splněných úkolech
jsme se už moc těšili na oběd, k němuž jsme
měli oblíbenou krmi Elišky Přemyslovny.
- Mgr. Jana Knížková, vychovatelka ŠD -
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Zprávičky ze školičky
Jak jsme uvítali nový rok 2016 v naší mateřské
škole? Ve středu 6. ledna jsme se vypravili se
třemi králi na koledu po naší obci. Škoda, že
králové byli jen tři. Všechny děti by rády byly
králem a chodily v kostýmu. Tak to alespoň
zachraňovaly koruny, které si ve třídě děti
samy vyrobily. A naši tři králové tak měli
hojný doprovod mnoha dalších kamarádů
králů. Hned po Vánocích se nejstarší děti ze
třídy Medvídků chystaly k zápisu do 1. třídy.
Opakovaly se básničky, písničky, tvary, barvy,
početní řada, procvičovalo se zrakové
a sluchové vnímání. Z naší školky se do
Základní školy v Holubově zapsalo 12 dětí. Na
konci ledna ještě děti zhlédly pohádku
„Polámané hračky“. Kromě pravidelných
návštěv předškoláků v 1. třídě jsme v měsíci
únoru měli možnost se zaposlouchat do
hudebního programu Anny Vávrové. „Zpívající strašidla“ z pohádkového příběhu
navštěvovala různé země a od jejich obyvatel
se různou řečí učila písničky. V březnu byl pro
děti nejmilejší akcí karneval. Všichni jsme se
sešli v pěkných maskách, školka ožila
beruškami, čarodějnicemi, vodníky, princeznou Elzou, Annou, Karkulkou, kočičkou,
Spidermanem, želvou Ninja a mnoha dalšími
nápaditými maskami. O doprovodný
zábavný program se postarala společnost
„U Ententýka“. Moc děkujeme. V březnu to
ještě ve školce zavoní bylinkami při
ekovýchovném programu organizace Šípek
a vydáme se po stopách zvířátek s Mgr.
Irenou Vackovou. Jinak se těšíme na přípravu
Velikonočních svátků, určitě si vyrobíme
pěknou velikonoční dekoraci.
- Helena Čížková Na závěr ještě důležité pozvání a to pro naše
budoucí zájemce.
Ve dnech 25. 4. – 27. 4. 2016 od 8.00 – 11.00
hodin proběhne zápis dětí do mateřské školy
v Holubově pro školní rok 2016/17.
Těšíme se na Vás
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Tříkrálová sbírka
Od pondělí 4. ledna do neděle 10. ledna jste
v našem okolí mohli potkávat Tři krále
s pokladničkami České charity. Na koledu se
postupně ve farnosti Křemže vydalo 46 dětí
v doprovodu 9 dospělých. U nás v Holubově
koledovali 3 dospělí a připojila se i mateřská
školka. Novinkou letošního roku byl záměr
na využití peněz ze sbírky. Každá místní

charita nebo farnost si může zvolit účel, na
který část peněz využije. Náš pan farář Otec
Ondřej Urbisz po dohodě s ředitelem ZŠ
Křemže vypsal záměr letošní sbírky
- příspěvek na stravu ve škole pro děti ze
sociálně slabých rodin. Z vykoledovaných
peněz se 65% vrátí na Křemežsko. Naše
holubovská parta přispěla částkou 7 797 Kč.
Celkem se na Holubovsku a Křemežsku
vybralo 28 322 Kč Děkuji všem obětavým

dětem, které se aktivně zapojily. Veliké
poděkování všem občanům, kteří nás vlídně
a štědře přijali.
Seznam koledníků: Klára Pavlišová, Ema
Vernerová, Kačka a Verča Opelková, Rozárka
Knížková, Kristýna a Kačka Hrušková, Pavel
Těšínský, Adéla Vyoralová, Lucie Dobrovodská, Nikola Stupková, Jakub Čížek, Ondřej
Kříž + děti z MŠ Holubov a z náboženství
v Holubově.
- Helena Čížková -

Holubovský masopust
2016

13.února prošel obcí Holubov masopustní
průvod střapaté a růžičkové koledy. Koledníky doprovázelo značné množství masek.
Mohli jste potkat například dělostřelce,
zdravotní sestřičky, jeptišky, Mata a Pata
nebo havajské hudebníky. Všem maskám
děkujeme za aktivní účast a obyvatelům
Holubova za připravené pohoštění.
Fotografie z masopustu najdete na našich
internetových stránkách:
www.hokusnici.estranky.cz
- JN -
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Dětský karneval!
Dne 5. 3. 2016 uspořádala obec Holubov pro
děti karneval. Celým karnevalovým odpolednem provázela děti Sněhurka a na pomoc
měla sedm trpaslíků. V soutěžích se
vystřídaly děti všech věkových kategorií.
Soutěžilo se ve stavění kostek, v házení
míčků na koš, soutěžilo se i s rodiči a hádaly
se písničky z pohádek. Doufáme, že si děti
odpoledne náležitě užily a těšíme se na příští
rok.
- JO -
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Krásetínský masopust
Krásetínem šel v sobotu 6. února masopustní
průvod, který vedl masopusťák Monika za
doprovodu muzikantů, mnoha rozličných
masek a Honzova alegorického vozu. Pan
starosta Franěk udělil povolení a všichni
vyrazili v pravé poledne zvěstovat, že začíná
masa půst a příprava na Velikonoce.
Muzikanti vyhrávali a rozveselené masky
tančily se sousedy, kteří je za to bohatě
pohostili. Z posledních sil všichni ukončili
akci tancovačkou v hostinci. Všem
zúčastněným patří dík.
- AV -

STOLNÍ TENIS
Je začátek března, což pro stolní tenisty
znamená, že vrcholí jejich soutěže. Jak se
tedy daří zástupcům naší obce? Začneme od
krajské soutěže, kterou hraje družstvo KST
Holubov A. KST Holubov A se od začátku drží
na předních příčkách krajské soutěže.
S jedenácti výhrami, pěti prohrami a dvěma
nerozhodnými stavy si drží celkově druhou
příčku. Výsledek je o to cennější, že hráči
v této soutěži jsou již na opravdu vysoké
úrovni. Nastupuje zde několik hráčů, kteří
ještě v loňském ročníku pravidelně hráli
v nejvyšší soutěži Jihočeského kraje Divizi.
Přesto s nimi holubovští hráči svádějí velice
vyrovnané souboje, kdy se o vítězi rozhoduje
mnohdy až v závěrečném pátém setu
rozdílem pouhých několika míčků. Pevně
věříme, že v závěru soutěže se podaří
holubovským druhou příčku udržet.
KST Holubov B: to je nováček v okresním
přeboru. Jako nováček se však vůbec
nechová, vždyť po odehraném sedmnáctém
kole se drží na výborném třetím místě.
Výsledek ,který zřejmě nečekali ani samotní
hráči. Do tohoto ročníku nastupovali s cílem
okresní přebor udržet. Jak však sami brzy
zjistili, hrát se dá opravdu s každým a se
zvyšujícím se sebevědomím poráželi
jednoho soupeře za druhým. S devíti
výhrami ,jednou remízou a sedmi prohrami
nestačili pouze na dva suverény v této

soutěži a to na Kaplici B a Loučovice. Již jen
jedno vítězné utkání je dělí od pomyslné
bronzové medaile.
SKST Holubov A: pro tento tým poměrně
vydařený ročník. SKST tuto soutěž hraje již
několi let, bohužel tomuto týmu
dlouhodobě schází čtvrtý hráč, který by se
bodově připojil k pravidelně bodujícím
zbylým třem hráčům. Přesto letos bodují
poměrně pravidelně a drží si zatím krásné
šesté místo s poměrně vyrovnaným počtem
výher i proher (8:9), jen se ztrátou pouhých
tří bodů na třetí místo.
SKST Holubov B: to je tým hrající okresní
soutěž. V tomto týmu hrají buď hráči s
dřívějším datem narození, nebo hráči, kteří se
rozhodli, že si stolní tenis vyzkouší a jsou
teprve na začátku své kariéry. I přes velkou
snahu a neutuchající nadšení zatím tabulku

okresní soutěže uzavírají. Osmnáct proher
z osmnácti zápasů je nelichotivá bilance.
Věřím však, že v létě kvalitně potrénují a od
příštího ročníku to bude vypadat úplně jinak.
Na závěr bych chtěl pozvat diváky a holubovské patrioty na
domácí zápasy
některého z našich týmů. Mohu sám potvrdit, že před fandící diváckou kulisou se hraje
o poznání lépe. Například derby SKST
Holubov A - KST Holubov B (11:8) bylo velice
napínavé a i diváci, fandící buď jednomu
nebo druhému týmu, vytvořili velice
bouřlivou atmosféru. Jak na konci sami hráči
poznamenali ,, hrát před tolika diváky nás
poměrně svazovalo, ale velice jsme si toto
derby před tolika fanoušky užili". Informace
o domácích zápasech podá buď některý
z hráčů, nebo je lze sledovat na vývěsce
u obecního úřadu.
- J. Opelka -

Foto SKST Holubov A zleva: Charvát Karel, Viliam Vitek,Pešl Miroslav, Štreit Štefan a Jiří Bartůška
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Memoriál Václava Jakeše
Memoriál Václava Jakeše se uskutečnil ke
vzpomínce našeho kamaráda, velkého
propagátora šachové hry. V neděli 21. února
se sešli v Hostinci U Kuchařů příznivci šachů,
kteří s Václavem hrávali. Při partiích si
připomněli již čtvrtý rok od Václavova úmrtí.
Nad šachovnicí všichni statečně bojovali a
vítězem se stal Jan Laštovička. Všichni
věříme, že se šachy budou hrát čím dál
častěji a turnaj se stane k tomuto výročí
tradičním. Všem hráčům děkujeme.
- AV -

Pěvuška

Pěvuška modrá je drobný pták velikosti
vrabce s úzkým šídlovitým zobákem a nenápadným zbarvením těla. Vrchní strana je
hnědá, podélně proužkovaná, hlava a hruď
modrošedá. Obývá jehličnaté a smíšené lesy
s borovými a smrkovými mlazinami, břehy
vod porostlé křovinami, zahrady a parky. Do
hnízda ze stébel a mechu, dobře ukryto ve
spleti větví, snáší samička 4-6 modrozelených
vajíček. Živí se hmyzem, semeny a bobulemi.
Ačkoli pěvuška modrá v našem kraji žije
a hnízdí, pro většinu lidí zůstává stále
neznámým ptákem. Důvodem je především
skrytý způsob života v neprostupných
mlazinách a křovinách, které jen nerada opouští.
Přítomnost tohoto nenápadného pěvce
spolehlivě prozradí pouze typický zpěv samečka
z vyvýšeného místa nad svým teritoriem.
V horských oblastech naší republiky vzácně
hnízdí také příbuzná pěvuška podhorní.
V příspěvku bylo čerpáno z materiálů České
společnosti ornitologické
- Pavel Jakeš /vlastní ilustrace: pěvuška modrá/

Přátelé, opět se setkáváme na stránce
Holubovského zpravodaje, jsme o rok starší,
a na konci letopočtu se učíme psát šestku. Je
pravdou, že už jsme se společně „zatoulali“
do různých míst naší krásné zemičky a dotkli
se všelijakých zajímavých i společenských
témat - jen pro připomenutí: Gudenusova
jeskyně, kamenné kruhy, menhiry, kruhy
v obilí, orby, prána, duchovní svět, naše
paměť, smysl lidského žití, chaos a strach,
léčivá voda, Bosenské pyramidy, krajinná
dívka, jihočeské Stonehenge, proč volíme ty,
co pro nás nic nedělají, atd… - neděste se,
také jsem musel zalistovat v paměti. Mojí
snahou je, vybrat pokud možno téma,
kterým nás naše média „nemasírují“, protože
je tak nějak trochu nebezpečné. Pro
tentokrát to budou pesticidy. Pro zkušeného

zahrádkáře určitě známé slovo, ovšem někdy
bez přesného vymezení k čemu to vlastně je.
Promiňte mi trochu té teorie, ale myslím si,
že nebude na škodu, a budu se snažit být
stručný. Obecně napsáno pesticidy jsou látky
používané na ochranu rostlin, zásob
potravin či krmiv, proti škůdcům a chorobám. Používají se hlavně v zemědělství, ale
i v zahradách a na veřejných prostranstvích.
Nejznámější rozdělení podle účinku jsou:
herbicidy - které hubí plevel, insekticidy
- které zabíjejí hmyz (tedy škůdce), fungicidy
- které ničí houby a plísně a rodenticidy
- určené k hubení hlodavců (deratizace).
Z principu jsou to látky určené k zabíjení, i
když je samozřejmě snaha, aby co nejméně
škodily člověku.
Kromě zvýšení zemědělských výnosů však

pesticidy způsobují řadu vážných problémů.
Při použití na poli, ale i v zahradě zasahují
pesticidy kromě škůdců (hmyz, plevel apod.)
také další organismy, např. včely. Zamyslel se
někdo z Vás nad tím, co asi obsahuje takový
řepkový med od dobrého a poctivého
včelaře, když řepkové pole je x -krát ošetřeno
herbicidy? Tím, že unikají do životního
prostředí, kde způsobují rozsáhlé škody a
jejich rezidua, neboli zbytky, se vyskytují ve
vodě, vzduchu, půdě, rostlinách i v potravinách, nás pomalu a jistě tráví.
V Evropě jsou zavedeny tzv. limity pro zbytky
pesticidů a jsou stanoveny v různých
potravinách různě, protože třeba máku
sníme za rok pár dekagramů, ale jablek nebo
brambor třeba metrák. Také se hodnotí jejich
nebezpečnost, zda mohou způsobovat
nějaké mutace, vyvolávat rakovinu nebo
narušovat reprodukci. V zásadě se sleduje
dodržování limitů podle evropské směrnice,
ale protože se zemědělci, ale i obchodníci
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bojí překročení stanovených limitů, začali
používat kombinaci vícero druhů pesticidů.
Každý z nich pak sice splňuje limit, ale co
způsobí jejich směs, bohužel nevíme. Účinky
pesticidů se totiž testují pro každý zvlášť, ale
netestují se jejich „koktejly“, tedy jejich různé
směsi a kombinace. Nejpřísněji má stanovené limity Evropa, ale spousta dalších zemí
v Asii nebo Africe má limity hodně benevolentní. Testovací povinnost pesticidových
„koktejlů“ se zatím nezavedla, pro její
složitost a nespočetné množství variant. Jak
jednoduché řešení problému.
V evropském průměru mají v sobě nějaký
pesticid zhruba čtyři potraviny z deseti. Bohužel
roste počet potravin, které obsahují právě
pesticidové koktejly. V jednom balíčku rozinek
se našlo až dvaadvacet druhů pesticidů. Právě
hroznové víno a tím pádem i rozinky jsou totiž
zářným příkladem používání velkého množství
těchto jedů, protože je to plodina náchylná
k plísním a je ohrožována škůdci, podobně jako
třeba papriky nebo jahody.
Děti jsou v tomto směru chráněny
důkladněji. Existuje směrnice o kojeneckých
výživách a je velmi přísná. Paradoxem je,
když dítěti koupíte např. jahody nebo jablka,
které mají limity stanovené pro dospělého
člověka, limity pro dítě jsou v těchto
případech několikanásobně překročeny.
Takové jahody nebo jablka by se do dětských
nebo kojeneckých výživ použít nemohla.
Příjem pesticidů se též přepočítává na
tělesnou hmotnost, takže tříleté dítě může
mít v těle koncentraci pesticidů ze stejného
jablka třeba desetkrát vyšší než dospělý.
Vzpomenete si ještě, jak kolem Vánoc měly
všechny supermarkety nabídku zahradních
jahod, které byly krásné a i dobré, jen se na
ně srdce smálo? A nekupte to dětem.
Nejběžnější pesticid, který se používá na
našich polích a zahradách je glyfosát. Ten byl
nově klasifikován jako karcinogen, to
znamená, že je to látka napomáhající rakovinnému bujení buněk, což samozřejmě na
jednu stranu vyvolalo obrovskou snahu
o zpřísnění pravidel pro použití, na druhé
straně v tentýž den reagoval největší
výrobce tohoto jedu tiskovou zprávou, že
jiné agentury dosud nic takového neshledaly
a že chtějí překlasifikovat glyfosát zpět. No
a co, je to prozatím vyřešené.

Aby nebylo ještě všemu konec, objevují se
pesticidy ještě v obilovinách, protože v podstatě vše, co se pěstuje se stříká. U masa lze
najít zbytky starých zakázaných pesticidů,
jako bylo DDT, protože tyto látky mají tu
vlastnost, že dlouhodobě přetrvávají
v životním prostředí a stále se hromadí ve
tkáních živých organismů. Ale nejsou to
jenom potraviny, kde pesticidy kralují, ale
vyskytují se i v oblastech využívaných
širokou veřejností jako jsou parky,
sportoviště, rekreační plochy, dětská hřiště
nebo okolí zdravotnických zařízení.
Je tedy vůbec nějaký způsob jak se
pesticidům vyhnout? Odborníci radí: přejít na
biopotraviny nebo je kupovat alespoň
malým dětem. Dobré je dát si pozor na „choulostivé“ potraviny, jako je hroznové víno,
rozinky, jahody, jablka. Vždy je důležité vše
velmi pečlivě omýt, protože některé pesticidy
zůstávají na povrchu a jsou více rozpustné ve
vodě. V neposlední řadě je nutné dát si dobrý
pozor na potraviny dovážené z jihovýchodní
Asie, kde limity na škodlivé látky nemají
vůbec nebo je nemusí dodržovat. A ještě
poslední varování si neodpustím a to je tzv.
melaminové nádobí, které vypadá trochu

jako porcelán, ale tak snadno se nerozbije.
Testy prokázaly, že pokud se do něho dávají
horké potraviny, částečně se z něj uvolňuje
formaldehyd a to je karcinogen.
Přátelé, rozhodně jsem Vás nechtěl postrašit
ani vylekat nebo dělat jak se říká „chytrýho“,
ale jde o informace. Je třeba vědět, jak se věci
mají a čemu je třeba se velikým obloukem
vyhnout. A je na každém z nás, jak si tyto
informace přebereme a jak se vůči svému
zdraví zachováme a informace pro svůj další
život uplatníme.
No a kam se zajdeme podívat? V našem
blízkém okolí bylo vybudováno a pojmenováno místo, kde bývala dost špatná
lavička, ze které lezly hřebíky a tlačily do
pozadí. Dnes je zde luxusní vyvýšené sezení
(viz foto) a zůstal zde ten krásný a energií
naplňující pohled na naši horu Kleť. Kde to je
neprozradím a doufám, že z fotografie
vyluštíte i nový název této lokality. Nebudu
ani vyhodnocovat, kdo a kdy poznal o jaké
místo se jedná, jak to dělají naše
Českokrumlovské listy, ale věřím, že na to
všichni přijdete a v blížícím se jaru případně i
navštívíte.
Mějte se dobře.
- vakl -

Do jarního Zpravodaje nám nabídla své
vyzkoušené recepty paní Jiřina Kalkušová
z Holubova

Salát z červené řepy s tuňákem
2 větší červené řepy nastrouhat na hrubém
struhadle /vařené/
2 kyselé okurky nastrouhat
3 jarní cibulky i s natí nakrájet
2 plechovky tuňáka (FRANZ JOSEF jednu s chilli
papričkou)
Sůl, pepř čtyř barev, balsamico ocet dle chuti
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Těsto na Pizzu

½ kg hladké mouky, ¼ l vody (vlažné), 0,5 dcl
oleje, 1 sáček sušeného droždí, sůl, cukr
(náplně dle chuti)

Jidáše
75 dkg hladké mouky
8 dkg cukru
8 dkg droždí
2- 3 žloutky
3 dcl mléka
1,5 dcl oleje
1 lžička soli
Zaděláme těsto a hned tvoříme jidáše. Pak
necháme chvíli kynout, potřeme vajíčkem,
sypeme hrubou solí a kmínem.
Recept na výborný kváskový chléb
nám poskytl pan Ilja Bazika z Krásetína

Lívance s jablky

3 žloutky utřít s cukrem (5- 10 dkg)
Přidat ¼ l mléka
¼ kg polohrubé mouky
½ kg nastrouhaných jablek
½ prášku do pečiva
citronová kůra
sníh z bílků
Vše spojíme v těsto a usmažíme lívanečky.

Biskupský chlebíček (z bílků)

Pokud chcete chléb z kvásku, tak si ho musíte
předem vypěstovat z žitné mouky a vody
(podrobný recept najdete na internetu).
Na chléb budete potřebovat 300 g žitné
mouky (150 g z drogerie DM a 150 g z našeho
zemědělského družstva), 300 g semoly (pšeničná mouka z tvrdé přenice Durum), 300 g
kvásku, velká lžíce soli – mícháme a doléváme
vodu do konzistence krupicové kaše. Pak těsto
přelijeme do vymazané formy na chléb,
povrch uhladíme mokrou lžící a vložíme do
trouby, kterou jsme si předem vyhřáli na 70 °C
a hned ji vypneme. Těsto necháme kynout dle
potřeby 2 - 8 hodin, pod formu vložíme hrníček
s vodou. Když je těsto vykynuté zapneme
troubu na 190 °C a pečeme 80 – 90 minut.
A na takový výborný a zdravý chléb si
můžeme namazat něco méně zdravého, ale
neméně dobrého, francouzskou pochoutku,
která předčí jak vepřovou konzervu, tak
jakoukoliv paštiku. Rillettes patří k velmi
známým francouzským receptům, klasicky
se dělá na malém ohni, nejlépe v litinovém
hrnci také 6- 8 hodin podle množství masa.
Už jsem ho dělala několikrát a mělo vždy
velký úspěch.

Rilletes
1 kg libového vepřového bůčku nebo krkovice,
150 ml bílého suchého vína nebo vývaru,
sůl,pepř, cibule, česnek a kmín (já jsem přidala
ještě kajenský pepř, je možno i jiné koření dle
chuti – např. rozmarýn).
Maso nakrájíme na kostičky, orestujeme
a podlijeme vínem nebo vývarem a dusíme
-konfitujeme - nejlépe v litinovém hrnci
v troubě asi tak 2 hodiny na 150 ° C. Když
maso změkne, přidáme, cibuli, česnek, sůl
a kmín a pečeme další 2 hodiny a pak ještě
chvíli odkryté aby maso dostalo barvu.
Hotové přendáme i s vypečeným sádlem do
misek nebo skleniček a necháme ztuhnout.
Dobrou chuť všem, kteří vyzkoušejí naše
nové recepty
- MS -

7 bílků
21 dkg cukru jemný krystal
21 dkg pol. mouky
12 dkg rozpuštěného másla
špetka prášku do pečiva
Nakrájené ořechy, čokoláda, sušené (kandované) ovoce, rozinky nastrouhaná citronová
kůra.
Ušlehat sníh - zašlehat cukr - vmíchat
rozpuštěné máslo přidat ořechy, čokoládu…
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ale prostor dává i mladým muzikantům
a místním kapelám. „Loni u nás vystoupila
skupina Spolektiv, letos zahrají undergroundoví Bratři Kamarazovi z Českého Krumlova.
Stálým hostem je českobudějovická skupina
String Trio, jejímž členem je náš skvělý
zvukař Jirka Švehla,“ vyjmenovává Alena
Valentová a za podporu děkuje obci Holubov
a městysu Křemže.

Sezona U Kuchařů začíná
Blues Session, Krausberry, Chantal
Poullain s kapelou, Vladimír Merta, Ester
Kočičková – ti a mnozí další se objeví na
venkovním pódiu krásetínské restaurace
U Kuchařů, která 23. dubna zahájí již osmou
koncertní sezonu. „Zveme si muzikanty, které
máme rády. Jak je vidět, baví i návštěvníky,
a to je nádhera,“ říká Alena Prokopová, která
s provozovatelkou restaurace Alenou
Valentovou tvoří hudební dramaturgii.
Ta pamatuje na folkové a rockové legendy,

Upozornění pro občany
V Holubově u obecního skladu je
k dispozici kontejner na ukládání bioodpadu, trávy, odpadu ze zahrádky, který se
následně odváží do Vrábče ke kompostování.
Větve ze zahrad obec zdarma zeštěpkuje,
stačí se jen objednat a domluvit na obecním
úřadě.
Upozorňujeme občany na zákaz zakládání
a rozšiřování černých skládek kdekoliv na
území obce Holubov. Všichni ti, kteří vozí
odpad na černou skládku za Jakešů, na
Bejkovku u rybníka, za trať u Ondráků
a jinam do různých struh a stok se vystavují
riziku udělení pokuty.
Ani situace ohledně třídění opadů není
v pořádku. Kolem kontejnerů je neuvěřitelný
nepořádek, odpad se válí po zemi a v každém kontejneru je něco, co tam nepatří.
Velkoobjemový a nebezpečný odpad si
musí každý z nás nechat doma a odevzdat
ho při jarním a podzimním svozu. I tato
služba je bezplatná.

Program koncertní sezony restaurace
U Kuchařů v Krásetíně
- 23. 4. - Blues Session
- 14. 5. - Krausberry
- 4. 6. - Blanka Šrumová a Jan Sahara Hedl
s kapelou
- 18. 6. - Republic of Two - Jiří Burian,
Mikoláš Růžička
- 2. 7. - Bratři Karamazovi
- 16. 7. - Chantal Poullain s kapelou
- 6. 8. - Trio Vladimír Merta, Honza Hrubý,
Ondřej Fencl
- 20. 8. - Oskar Petr a Helén
- 3. 9. - ILLE s Olgou Königovou
- 1. 10. - Ester Kočičková & Lubomír Nohavica (v sále v Křemži)

Bohužel jsou mezi námi stále ještě občané,
kteří dosud nepochopili výhody systému
žetonů a možnosti bezplatného třídění
odpadů a žetony si nekupují, je potom
otázkou, kam ukládají odpad, který nelze
vytřídit.
- Jaroslav Franěk -
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Oznámení pro občany
Sběr železného šrotu se uskuteční na
území obce v sobotu 2. dubna 2016.
Šrot můžete nechat před domem,
pouze odlehlá místa raději hlaste
předem na obecním úřadě
(tel.: 380 741 229).
V sobotu 9. dubna 2016 se uskuteční
na území naší obce sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu dle
následujícího harmonogramu.
Třísov - křižovatka pod Vaňků
Třísov - náves

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

Upozornění pro majitele
domácích mazlíčků

Do konce května je nutno dle
obecní vyhlášky uhradit poplatek za psa. Rovněž vyzýváme ty
majitele, kteří mají psa a dosud
ho nepřihlásili, aby tak učinili
nejpozději do 3 měsíců věku psa.

8.00 - 8.15 hod
8.20 - 8.35 hod

Holubov - transformátor u Gondeků 8.40 - 9.00 hod
Holubov - nádraží ČD
9.00 - 9.30 hod
Holubov - hasičská zbrojnice
9.35 - 9.50 hod
Krásetín - náves

9.55 - 10. 15 hod

NOVĚ OTEVŘEN!!!
KOSMETICKÝ
SALON MICHAELA
CHLUM 289, KŘEMŽE

PROFESIONÁLNÍ
OŠETŘENÍ PLETI
ULTRAZVUKEM A ČISTĚ
PŘÍRODNÍ
DERMO-KOSMETIKOU.

PRACOVNÍ DOBA DLE TEL.
OBJEDNÁVEK, MOŽNO I VE
VEČERNÍCH HODINÁCH.
KONTAKT: MICHALA REPÍKOVÁ
mob. 608 961 931
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Redakční rada
Holubovského zpravodaje
přeje všem občanům
radostné Velikonoce.
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