ČÍSLO 2, ROČNÍK 25

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
máme za sebou polovinu roku 2019, po
horkých červnových dnech
přišlo mírné ochlazení. Ani za těchto podmínek se práce v obci nezastavily.
Po vzájemném jednání se Správou a údržbou
silnic Jč. kraje byla přislíbena výměna celého
asfaltového povrchu od školy přes náves až
po hasičskou zbrojnici v Holubově, proto jsme
ve 2.čtvrtletí osazovali kraj vozovky novými
žlaby a kanály. V měsíci květnu započala
největší letošní akce v obci a to budování
Multifunkčního hřiště u školy. Toto hřiště se
bude skládat z běžecké dráhy, samotného
hřiště na různé míčové hry a doskočiště pro
skok daleký. Na toto hřiště v hodnotě 2 600
000 Kč byla získána dotace 1 800 000 korun.
Toto hřiště buduje firma Český trávník s.r.o.,
Litvínovice. Veškeré zemní práce provádí
firma Zemní práce Hruška.
Chtěl bych sdělit občanům Holubova, že bylo

2019

Zpráva z jednání obecního zastupitelstva

ZO projednalo a schválilo:

- Schválení závěrečného účtu obce za rok
2018
- Prodej obecního traktoru – výběr z nabídek
- Podání žádosti na projekt Rekonstrukce
Adolfovského rybníka revizalizace Dobrovodského potoka

zřízeno nové stání kontejneru na tříděný
odpad a to u obecního skladu.
Z dotace POV na rok 2019, která činila 300 tis.
Kč bylo pořízeno veřejné LED osvětlení pro
Třísov a Krásetín, které bude v průběhu
měsíce července postupně vyměňováno
panem Bohuslavem Vaňkem z Třísova. Tímto
budeme mít všechny tři osady osazeny
novými svítidly.
Pro Krásetínský sál byl zakoupen nový nábytek
pro výčep a šatnová stěna. Tento nábytek
dodala a nainstalovala firma Nábytek Jindra.

- Příspěvek kroužku Mladých myslivců
- Odkoupení pozemku p.č. 1192/10 v k.ú.
Holubov
- Příspěvek pro ZŠ na plavecký výcvik
- Roman Kudláček starosta obce

V měsíci červenci bude vymalována jedna
třída v naší škole, včetně opravy a renovace
oken. Po skončení prací ve škole bude nově
vymalována i školní jídelna. Tyto práce
provádí pan Zdeněk Tvaroh z Třísova.
V současné době provádíme v Holubově,
Třísově i Krásetíně sečení a úpravu prostranství.
Tímto bych vám chtěl popřát příjemné prožití
nastávajících letních dnů a vaší dovolené
a prázdnin. Pokud budete cestovat pamatujte
na pravidlo šťastného návratu.
- Roman Kudláček -
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Vzpomínáme - Krásetín za heydrichiády
Každým rokem se o prvním červencovém
víkendu scházíme na návsi v Krásetíně,
abychom uctili památku 8 krásetínských
občanů popravených v červenci 1942.
V pátek 5. července 2019 odpoledne jsme se
jako tradičně sešli na návsi, abychom si

připomněli již 77. výročí oné tragické události.
Po slavnostním projevu starosty pana
Romana Kudláčka a uložení věnců u pomníku, zahrála na návsi k poslechu skupina
DIXIE OUTSIDER Č.B.
K doplnění celkové atmosféry krásetínské

slavnosti, večer pak na taneční zábavě
zahrála skupina The Slakers Revival Rock.
Nechybělo ani tradiční výborné občerstvení,
které tentokrát zajistili hasiči.
Těch, kteří tuto strašnou dobu zažili a pamatují si, jak to tehdy bylo, je už jen hrstka,
naše generace ji zná už jen z vyprávění,
přesto bychom neměli na tuto smutnou
událost nikdy zapomenout.
- MS -

ZPRÁVY ZE ŠKOLY - CO NÁS BAVÍ
Prázdniny se kvapem
blíží, a proto bychom se
s vámi rádi podělili o
zážitky, které jsme
během posledních čtyř
měsíců prožili. V březnu
k nám do školy zavítal
hudební program Já
jsem muzikant. V rámci tohoto programu
jsme se nejen seznámili s celou řadou
hudebních nástrojů, ale i jsme si je mohli
vyzkoušet a sestavili jsme celý orchestr. Měli
jsme vcelku velký školní orchestr s dirigentkou Ditou a zažili jsme spoustu legrace.
21. března jsme se připojili k celosvětovému
dni Downova syndromu a obuli jsme si dvě
různé ponožky a podpořili tím děti s tímto
syndromem. Z jiného soudku byl výukový
program Ze života stromu, který nám přiblížil
vývoj, význam a důležitost stromů pro náš

život. Velkou událostí, na níž jsme se dlouho
a netrpělivě připravovali, byla Noc s Andersenem. Ve škole na nás čekaly různé úkoly
z oblasti čtenářské gramotnosti, výborné
občerstvení od našich maminek, přespávání
a dokonce nás navštívil sám velký Pan
spisovatel.
V dubnu proběhl zápis do 1. třídy a my se
můžeme těšit na 9 nových spolužáků. Také
jsme oslavili Den Země a to nejen barevným
týdnem, kdy se snažíme chodit oblečení
v barvách kontejnerů na tříděný odpad
a zopakovat si tak jejich správné recyklování,
ale i projektovým dnem zaměřeným na
přírodu. To nás navštívil pan Hobza s velmi
pěkně připraveným dopolednem pod
názvem My se v lese neztratíme. Procvičili
jsme si nejen znalost našich stromů a zvířat
ale i zručnost a obratnost. Nasbírali jsme si
další cenné bodíky do naší celoroční hry.
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Měsíc květen se nesl v duchu oslav. Slavili jsme
Den matek a to přípravou nejrůznějších dárečků a také besídkou, kterou si pro své
maminky připravili naši prvňáčci. A protože
Den dětí připadl tento rok na sobotu, slavili
jsme jej již v pátek a to osvěžujícím nanukem
od pana Pelecha, za který mu i tímto moc
děkujeme. Všechny třídy přijaly pozvání na
Dny otevřených úlů a zašly si na náves k
Novákům načerpat trochu z té včelí pracovitosti a trpělivosti.
Letošní školní výlet jsme podnikli do
Království lesa a Světa pod hladinou ve
Frymburku. Počasí nám dopřálo jen pár
kapiček, a tak jsme si mohli do sytosti užít celý
zážitkový park i interaktivní výstavu. V dalším
týdnu jsme vyrazili do Českých Budějovic do
nově zrekonstruovaného Planetária, kde se
nám moc líbilo. V rámci projektu Ovoce
a zelenina do škol k nám doputoval ovocný
koš, z něhož jsme si vyrobili výborný ovocný

salát. První letní den nám přijelo zpestřit
divadlo s pohádkou Poklad kapitána Baltazara. Zažili jsme toho opravdu hodně. Posbírali
do svých osad spoustu bodíků a tak bylo
potřeba odtajnit letošního vítěze. Během

posledního společného projektového dne byl
vyhlášen vítězný Vidlákov a tím i ukončen
celoroční školní projekt. Nezbylo nám nic
jiného než si rozdat zasloužená vysvědčení
a hurá na prázdniny.
- Mgr.Jana Knížková -
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Někteří naši páťáci připravili na
rozloučení s holubovskou školou
moc pěkné básničky:
LOUČENÍ – Petra Filisteinová
Holubovská školičko,
s tebou se loučím,
a spousta krásného,
pro mě tu končí.
Pět let tu uteklo,
jako voda,
a nikdy tu nebyla žádná nuda.
Učitelé,kamarádi,
všichni byli prima,
jenom to učení,
byla celkem dřina.

Holubovská škola - Rozárka
Knížková
První třída s Bodlákovou to vám
byla srandička ,
jen si domů neber Flíčka
říkala mi matička.
Na dva roky dostala jsem
učitelku Křížovou,
že s ní zvládnu hodně práce to
výmluvy nebudou.
Ve čtvrté pak s Vernerovou – lenošit
nám nedala
jen když přijde mimozemšťan –
vyrušit nás nechala.
V páté potom Prokopová chtěla
všechno zachránit,
ale paka nezachráníš,
můžeš je jen pochopit.
Zažili jsme toho hodně,
všechno jsme to přežili
čtení ,psaní ,počítání do hlavy si nalili.
I když budu chodit jinam
vždy si ráda vzpomenu,
jak mi tady bylo dobře
a slzičku zaženu.

Co mi dala naše škola Lucie
Maršíková
Kamarády, učení
někdy to bylo mučení,
ale vždycky jsem se snažila,
abych se novým věcem naučila.
Paní učitelky se s námi smály
Někdy si s námi hrály
A nejvíc ze všeho
nás učily spoustu NOVÉHO.
Jako malí prvňáčci

vyplašení zobáčci
postupně jsme poznávali,
že nemusíme se učení bát,
že učení může mít každý někdy i rád.
Dnes už všichni víme,
že musíme za to vzít
a sami se novým věcem přiučit.
Spoléhat na sebe
a na naší holubovskou školu
vzpomínat vesele.

Škola -Dominik Venuš
První třída byla príma,
už umíme všechno vnímat.
Druhá třída byla horší,
už nás ze všeho zkouší.
Třetí třída byla dřina,
přesto to tam bylo prima.
Čtvrtá třída byla fajn,
už umíme svět i kraj.
Pátá třída byla dobrá,
uteklo to jako voda.

Básnička Martin Matulka
Ve škole je spousta tříd,
v každé třídě je klid,
svědomité děvče,
špatné známky nese těžce,
učíme se nové věci,
je to všechno třeba přeci,
škola nás naučí,
nebo aspoň poučí

učím se moc...
celičkou noc...
pak i den celý...
to je fakt skvělý...
už z toho šílím...
lehounce kvílím...
jdou na mě stresy...
hrůzy i děsy...
moc mě to tíží...
jak zkouška se blíží

Loučení – Nikola Fernezová

První třída začátek,
byl to všeho počátek.
Ze strachem vcházíme do školy kamenné,
na lavici učebnice, písanky připravené.
U tabule stála jakási paní,
zřejmě učitelka, koukněme se na ní.
Než jsme se ohlédli do prava do leva,
první až pátá třída nám rychle utekla.
Nyní už číst, psát umíme,
o naší vlasti lecos víme.
Že Karel IV. vládl nám,
to vám v krásné písni zazpívám.
Neboť během krátké chviličky,
paní učitelka naučila nás notičky.
Dnes se se školou v Holubově loučíme,
po kamenných schodech naposledy
chodíme.

Naše škola – František Šimeček
Do knihy čučím...
asi se učím...
co se to děje...
tělo se chvěje...
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Zprávičky ze školičky
Co prožily děti v mateřské školce závěrem
školního roku?
Měsíc duben byl zahájen významnou
událostí pro naše nejstarší děti. Dne 5. dubna
se děti se svými rodiči dostavily k zápisu do
1. třídy. Před Velikonocemi nám divadlo KOS
přivezlo veselou pohádku „Jak skřítek málem
zaspal jaro“. Do naší školky zavítala živá
kočička se svou majitelkou. Jednalo se
o neobyčejnou kočku, která je určena
k zooterapiím. V květnu jsme se pustili do
výroby dárků pro naše maminky. Pomáhala

nám v tom lektorka paní Dana Švehlová.
Dětem přivezla dřevěné výřezy zvířátek,
srdíček a spoustu barev. Děti nachystaly pro
své maminky překrásné výtvory. V květnu se
přišli do naší školky zapsat noví zájemci.
Divadlo Luk představilo dětem pohádku
„Perníková chaloupka“. Milého pozvání na
den otevřených úlů se nám dostalo od paní
Jitky Novákové. Děti se dověděly a shlédly
mnoho zajímavostí o včeličkách, zahrály si na
ně a vyrobily svíčku. Díky za dobré nápady
a pozvání. A představte si, kdo nás navštívil
koncem května. Kouzelník Reno! Představení
bylo opravdu kouzelné a uskutečnilo se díky
příspěvku za prodej knih v obchodě pana

Pelecha. Děkujeme tedy kolektivu obchodu
za nápad a zprostředkování prodeje knih a
všem čtenářům za zakoupení knih. Svátek
Dne dětí jsme oslavili sladce. Vyšli jsme si do
místní restaurace Pod Kletí na výtečný pohár.
Nejočekávanější akcí konce roku bývá
závěrečný výlet. Letos jsme se po delší
odmlce vydali za zvířátky do ZOO Hluboká. A
bylo na co koukat, počasí nám přálo a tak
jsme si výlet společně velmi užili. Jedno
červnové dopoledne opět patřilo opékání

buřtíků na zahradě. Závěrečný dárek našim
dětem nachystal pan Pelech – pozval děti na
nanuk. Velké díky! Na úplný závěr školního
roku přichází již tradičně loučení s našimi
předškoláky. Rodiče si na společné schůzce
rozvrhli, kdo a jak přispěje k uskutečnění
akce. Všem rodičům a prarodičům, kteří se
zapojili do stavění stanů, balení tomboly či
pečení dobrot patří velké poděkování.
Předškoláci si chystají program na Zahradní
slavnost a k jejímu pestrému programu

přispěje také divadlo Divoloď. Poděkování za
obsluhu stánku s občerstvením letos patří
paní Hance Fernezové, panu Jiřímu Mandátovi a panu Ondřeji Bukovinskému.
Děkujeme také obecnímu úřadu, který nám
zapůjčil stan a aparaturu na ozvučení.
Závěrem nám dovolte poděkovat všem za
celoroční spolupráci a popřát Vám krásné
léto se spoustou nových zážitků.
Za kolektiv provozních a pedagogických
pracovníků - Helena Čížková -
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Společně proti leukémie - skautské
charitativní odpoledne
V sobotu 6. dubna se v Holubově před
obecním úřadem uskutečnila již tradiční

skautská charitativní akce, letos opět na
podporu Nadace pro transplantace kostní
dřeně. Skauti zde pro návštěvníky otevřeli
charitativní kavárnu, ve které nabízeli
domácí zákusky, kávu, čaj i limonádu. Kromě
kavárny byl připraven také jarmark, děti se
mohly pobavit na sportovních stanovištích a
v neposlední řadě se účastnit charitativního
běhu (až) na dřeň. Běh byl letos poprvé ve
stylu malého orientačního běhu, na výběr

byly trasy tří náročností. Veškerý vybraný
obnos z akce byl odeslán na konto Nadace
pro transplantace kostní dřeně. Byli jsme
opět
mile
překvapeni
množstvím
návštěvníků, kteří s námi přišli strávit
slunečné odpoledne a přispět zároveň na
dobrou věc. Rok od roku je získaná částka
vyšší a letos to bylo rekordních 44 346 Kč!
Všem přispěvatelům velmi děkujeme. Za
získanou částku budou nadací placena
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vstupní vyšetření potenciálních dárců kostní
dřeně, která nejsou hrazena zdravotními
pojišťovnami. Transplantaci kostní dřeně
potřebují každoročně v České republice
stovky pacientů, proto je nutné registr dárců
kostní dřeně stále rozšiřovat.

Na závěr děkujeme také firmě AGRIO MZS
s.r.o., která nám každý rok poskytne výbornou kávu, čaj a materiální zázemí pro
kavárnu, dále obci Holubov, která nás
v pořádání akce podporuje. Děkujeme také
rodině Nováků za přípravu orientačního

běhu a všem, kteří ochotně napekli zákusky
či nabídli své výrobky na jarmark. Děkujeme,
že pomáháte!

Krajské kolo Svojsíkova
závodu

Holubov. V noci z pátku na sobotu museli
skauti prokázat schopnost orientace a přežití
v přírodě. V sobotu je čekalo mnoho
různorodých stanovišť, které prověřily
znalosti a dovednosti z mnoha oblastí.
Například museli opravit staré kolo, ošetřit
zraněné, překonat lanové překážky a mnoho
dalších zákeřných úkolů. K umocnění
prožitku z doby odboje všem pomohli

členové Klubu vojenské historie z Kaplice,
kteří v táboře vytvořili své ležení.
Velký úspěch oslavila chlapecká družiny
Bobrů z Holubova, kterým se podařilo v
krajském kole zvítězit a postupují tak do
celostátního kola Svojsíkova závodu. Do
krajského kola z našeho střediska postoupili
a také tam statečně bojovaly družiny
Gepardi, Sovy a Zápalky ze Křemže.

Nejlepší hlídky z Jihočeského kraje
porovnaly své síly o víkendu 14. – 16. června
2019 u Olšiny v Polné na Šumavě. Krajské
kolo závodu v tématu odboje kolem roku
1940 pořádalo naše středisko Pod Kletí

- Skauti z Holubova -
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Dětský den
Tradiční Dětský den pro děti uspořádali skauti z Holubova i letos. Tentokrát pro
téma dětského dne nešli daleko, nechali
se inspirovat samotným skautingem
a skautskými dovednostmi. Děti si tak mohly

vyzkoušet stanoviště jako stavění ohňů,
řezání dřeva, potrénovat paměť při „kimovce“ nebo si vyrobit náramek z padákové
šňůry. Samozřejmě nemohla chybět ani jízda
na „Matyldě“ po holubovském rybníce,
překážková dráha či chytání rybiček.
K dispozici bylo i velké Člověče nezlob se.
Každý zapsaný účastník dostal balíček
a špekáček, který si mohl upéct na ohni.

Dětský den by se nemohl konat bez podpory
obce Holubov, pana Jiřího Pelecha z koloniálu Pelech a paní Hany Pelechové z restaurace U Mária. Radost nám dělaly nejen
děti, ale tentokrát i krásné počasí, což na
dětském dni nebývá zvykem. Děkujeme
všem za hojnou účast. Tak zase za rok!

Nový kříž u hasičské zbrojnice
„Zavřu oči svý, vidím kříž a na něm tělo tvý, on mi odpoví, proč máme tu
žít….“
Tato slova písně zazněla v úterý 18. června u hasičské zbrojnice.
Sešli jsme se u nově opraveného kříže. Starý dřevěný kříž již dosloužil
a tak se pan Jan Struháček rozhodl pro výrobu nového. Jak on sám
říká „aby tu po něm něco zbylo“ a také po jeho řemesle, zhotovil kříž
železný. Rukou křemežského pana faráře P. Petra Hovorky za
přítomnosti dětí a našich spoluobčanů za krásného slunného dne byl
požehnán. A tak tu máme další místo, které nabízí prostor k díkům,
chvále i prosbám. Díky za to!
- Helena Čížková -

Den otevřených úlů v Holubově
U příležitosti Světového dne včel proběhl
během prodlouženého víkendu 17. - 19. 5.
2019 první ročník celorepublikové akce Den
otevřených úlů, který pořádalo Pracovní
společnost nástavkových včelařů CZ, z. s.. Do
této akce jsme se přihlásili i my. Při této
příležitosti jsme pozvali širokou veřejnost do

nově otevřené prodejny včelařských potřeb
a včelích produktů. Jako první nás navštívily
děti z naší školy a školky. Pro ně jsme
připravili povídání o včelkách, výrobu svíček
a soutěže s včelařskou tématikou. O víkendu
se k nám přišla podívat řada včelařů (od
začínajících až po ty zkušenější), přátel,
sousedů a dalších příznivců včel. V
ukázkovém úle mohli návštěvníci pozorovat

včely a hledat včelí královnu. Něco nového ze
života včel se mohli dozvědět při povídání o
včelách a ze získaných poznatků pak vyplnit
soutěžní kvíz. Nám se akce moc líbila a určitě
ji zopakujeme.
- Jitka Nováková Včely pod Kletí
PS: Prodejna je otevřena po dohodě na tel:
724 242 227 nebo 602 334 416
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Cesta pohádkovým lesem
Již po jedenácté se díky dobrovolným hasičům
v Třísově uskutečnil sraz pohádkových postav.
Letos k nám dorazil král s královnou, hejkalové,
maková panenka s motýlem Emanuelem, Šrek
a Fiona, čertice, pindruše, Červená karkulka
s babičkou i vlkem, loupežnická banda a bratři
vodníci, pralidé Špekáčkovi.
Všichni se sjeli 2.června k třísovské hospodě
U Vlčáka, kde se měli radit o pohádkách, jenže po
nějaké chvíli se nám rozutekli po lese. Naštěstí
přijelo velké množství dětí, královna jich napočítala 120, a ty se s mapou v ruce vydaly je hledat.
Po dlouhém hledání, když se děti vrátily k hospodě

a posvačily opečený špekáček a ochutnaly získané
dobroty, mohly se od kejklíře naučit jeho kejkle
a nebo si nechat od malířů pomalovat obličej.
Odměny děti získaly za plnění různých úkolů
například skákání v pytli, poznávání rostlin zvířat,
skládání hlavolamů a skládaček, hod míčkem na cíl
či střelba z kuše nebo vzduchovky, chytání ryb.
Celý den nám krásně svítilo sluníčko a tak i nové
dětské hřiště za hospodou bylo plné. Děti se z lesa
spolu s rodiči vracely spokojené a to byla odměna
pro ty všechny, kteří se na přípravě a průběhu
celého dne podíleli. A že jich bylo více jak 25. Všem
patří velký dík. Dík za to jak ochotně a mile se
věnovali všem dětem. Dík za krásné kostýmy. Dík
za nádherné obrázkové mapy. Dík za to, že už po

jedenácté do toho jdou znovu a akci, která už
dávno není jen pro pár místních dětí, ale rozrostla
se i mimo okres. Dělají tak skvělou práci.
Další kdo nám pomohl s uskutečněním celého
pohádkového dne a je jim třeba poděkovat, jsou:
Obec Holubov s panem starostou Romanem
Kudláčkem a místní živnostníci p. Tvaroh Zdeněk,
autodoprava Fučík Miroslav, malířství Vávra,
autoservis Koprna, p. Litoborský a zemní práce
Hruška.
Ti všichni se podíleli na tom, že děti si domů
odnesly nejenom plno drobných dárečků, ale jak
doufáme i hezký zážitek k jejich svátku, mezinárodnímu dni dětí.
za SDH Třísov Kouba Miroslav ml.
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HASIČSKÁ SOUTĚŽ
,, O POHÁR SDH TŘÍSOV,,
Letos vstoupila Jihočeská hasičská liga do
svého 20. ročníku a s ní i naše soutěž pro muže
a ženy v Třísově.
Oproti předchozím ročníkům se neběhalo na
přeskáčku na dvě nezávislé časomíry, ale
změnou pravidel pouze na jedny terče v jedné
ohraničené dráze tak, že nejprve muži a pak
ženy na zkrácenou dráhu. Co se naopak
nezměnilo, byl zájem soutěžních družstev
kterých, i přes to že se soutěž koná v neděli
a běhá se na nástřikové terče, sjelo 45.
Příprava celé soutěže probíhala po celý víkend
ale v neděli v 11 hodin vše vypuklo. V mužské
kategorii přijelo bojovat o body do JČHL
a Velké ceny okresu 29 družstev. Ženských
týmů přijelo 16. Nejlépe se na travnatém hřišti
u koupaliště dařilo mužům z SDH Vlkovice
a děvčatům ze Srubce. Zástupci naší obce
takové štěstí neměli. Třísovští brali až 25.
místo, zato Holubovským se celkem dařilo
muži šestí a ženy krásné 2. místo.
Celá soutěž měla vysokou úroveň a to ocenili

Kroužek mladých myslivců
a ochránců přírody

V druhém roce existence našeho Kroužku
mladých myslivců a ochránců přírody
„Liščata“ jsme opět zažili mnoho hezkého

jak soutěžící, tak diváci. Jedinou drobnou
vadou na kráse bylo technické selhání
jednoho terče, ale jinak vše proběhlo na
jedničku. Poděkovat zde musím obsluze
občerstvení, všem rozhodčích a technické
četě, zdravotní službě a dalším, bez kterých by

naše soutěž nebyla tak dobře uspořádaná. Za
množství cen a pohárů chci poděkovat Obci
Holubov a sponzorům firmám BOXIT a Autoservis Koprna. Kompletní reportáž a výsledky
najdete na internetu na stránkách www.jchl.cz,
kde je i odkaz na rozsáhlou fotogalerii.
Za SDH Třísov Kouba Miroslav ml.

a naučili jsme se spoustu nových věcí. A co
například?
V letošním roce jsme podnikli spolu s dalšími
spřátelenými mysliveckými kroužky mnoho
zajímavých akcí a výletů. V březnu jsme
vyrazili na loveckou chatu u osady Borová,

kde
jsme
se
zabývali
lovectvím,
mysliveckými zvyky a tradicemi. V dubnu
jsme navštívili CHKO Třeboňsko, kde nás pan
porybný z rybářství Třeboň provedl okolo
třeboňských rybníků a seznámil nás s organismy žijících v okolí rybníka. V rámci výletu
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do Třeboně jsme navštívili Dům přírody
Třeboňska a také Schwarzenberskou hrobku.
V květnu proběhl v Kaplici dětský den, který byl
pořádaný v rámci chovatelské výstavy trofejí.
Děti zde plnily různé úkoly a také si vyzkoušely
střelbu ze vzduchovky a z luku. V červnu
proběhla v Meziříčí u Malont soutěž Zlatá srnčí
trofej. Opět se můžeme pochlubit skvělým
umístěním našich dětí! V mladší kategorii (2.
– 5. třída) se umístila na prvním místě Anička
Hobzová a na třetím místě Honza Mařík.
V kategorii starší (6. – 9. třída) obhájila první
místo Elena Nejedlá. Všem dětem, které se

zúčastnily, moc gratulujeme a těšíme se z jejich
úspěchu. Výherkyně obou kategorií postupují
do národního kola Zlaté srnčí trofeje. Budeme
jim držet palce, ať se jim zadaří.
A co nás ještě do konce roku čeká?
Na konci školního roku se bude konat tradiční
přespávání u Borského rybníka, kde společně
zakončíme letošní činnost kroužku.
V červenci pořádáme spolu s dalšími mysliveckými kroužky první myslivecký tábor. Tábor
se bude konat v Květušíně u rybníka Olšina
a bude trvat týden. V září máme připravený výlet do německého národního parku Bavorský les.

Náplní kroužku nejsou pouze výlety, ale
i vzdělávání a prohlubování znalostí o přírodě
a jejích zákonitostech. Během celého roku
plnily děti úkoly týkající se základních okruhů
myslivosti. Děti si osvojovaly poznatky z mysliveckých zvyků a tradic, zoologie, péče o zvěř
a lovectví, kynologie, střelectví a botaniky
a dendrologie. V tom budeme i nadále
pokračovat.
Všem dětem přejeme krásné prázdniny a po
prázdninách opět na shledanou!

Soutěž JCHL a Velké ceny
okresu Český Krumlov

zhruba 40 družstev z celého Jihočeského
kraje.
Počasí nám přálo, občerstvení pro soutěžící
i návštěvníky bylo zajištěno a soutěž se
vydařila.
V kategorii muži zvítězilo družstvo Žernovic,
na druhém místě družstvo Netřebic, na

třetím družstvo Ledenic. Naši holubovští
obsadili místo dvanácté.
V kategorii ženy zvítězilo družstvo ze
sousedního Chlumu, na druhém místě
družstvo Žernovic, na třetím místě Srubec
a naše holubovské ženy obsadily místo
osmé.
- Roman Kudláček -

8. června 2019 proběhla na holubovské návsi
tradiční soutěž v požárním sportu O pohár
starosty obce Holubov, které se zúčastnilo

- Jitka Jakešová, Pavel Hobza -
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Školní rok opět uběhl jako voda a s ním
skončilo i pravidelné páteční setkávání
rodičů s dětmi v klubu Holoubek.
Přes letní prázdniny rodiče dávají přednost
venkovním aktivitám , tak i provoz klubu
bude omezen.

Přesto není problém po vzájemné domluvě
klub Holoubek navštívit, například při
nepřízni počasí.(viz naše fb stránky). Klub
Holoubek slouží k setkávání dětí
předškolního věku a jejich rodičů. Děti si
hrají, tvoří, seznamují se s kolektivem a tak
proběhl i uplynulý školní rok .
V neposlední řadě v Holoubku vznikl nový
pěvecký sbor pod taktovkou skvělé
maminky a hudebnice Mgr. Marcely Křížové
Buriánkové.
Sbor probíhal zkušebně jednou týdně, děti
objevovaly krásy hudebního světa s velkým

nadšením. Sbor bude nadále pokračovat od
září.
Pro aktuální informace nejen o sboru, ale
i o provozu klubu prosím sledujte naše
fb stránky Klub Holoubek.
Děkujeme všem, kteří se podílejí na provozu
a aktivitách v Holoubku, panu starostovi
Romanu Kudláčkovi a všem dětem a rodičům za přízeň .
Budeme se těšit opět od září .
Přeji Vám příjemné prožití letních dnů
a radostí.
Za klub Holoubek - Pelechová Lenka -

Žluva

Častou otázkou lidí, kteří se snaží zorientovat v názvech ptáků je: Jaký je rozdíl
mezi žlunou a žluvou?
Žluna patří do čeledi datlovitých. Podobně jako datel a strakapoudi šplhá po
kmenech stromů, v jejichž narušeném dřevě si také vytesává hnízdní dutinu.
Zastoupena je u nás dvěma druhy: žlunou zelenou velikosti štíhlé hrdličky se
zeleným zbarvením těla a červenou čepičkou, dále pak menší nevýrazně
zbarvenou žlunou šedou.
Žluva hajní je samostatný druh patřící do čeledi žluvovitých. Veliká je asi jako
kos.. Sameček má výrazně žluté zbarvení těla pouze s černými křídly. Samička
je na vrchu šedozelená se světlejším podélně tmavě skvrnitým břichem.
Žluva vyhledává listnaté lesy, stromořadí s vysokými stromy, parky, zejména
však okrajové porosty vodních toků a hráze rybníků. Je tažná. Ze zimovišť v
Africe se k nám vrací velmi pozdě a to až v polovině května a zpátky odlétá
koncem srpna a v září. Podíváme-li se na exoticky působícího samečka, snadno
podlehneme dojmu, že musí být díky svému pestrému zbarvení v přírodě
velmi nápadný. Opak je ale pravdou. V hustě olistěných korunách stromů se
umí dokonale skrývat a zahlédnout jej není vůbec snadné. Zpravidla na sebe
upozorní až silným melodickým zpěvem znějícím jako olio-lio, v dřívějších
dobách lidmi překládaný do věty – „Oni ho bijou.“ Zajímavý je způsob stavby
hnízda, které bývá mistrně vpleteno rostlinnými vlákny do vodorovně
položené vidlice větví jako mělký košíček. Snůška čítá 3-5 vajíček. Potravu tvoří
hmyz a plody dřevin.
Výskyt žluvy hajní v našem okolí je v posledních letech nepravidelný. Její zpěv
můžeme zaslechnout například v údolí Křemežského a Dobrovodského
potoka nebo na hrázi Borského rybníka.
V příspěvku bylo čerpáno z materiálů České společnosti ornitologické
- Pavel Jakeš Vlastní ilustrace / Žluva hajní-sameček/
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Triatlon v Holubově
Letos se uskutečnil již 35. ročník Sportovce
Podkletí. V letošním roce to bylo zároveň i
mistrovství Jihočeského kraje v triatlonu.
Závod i mistrovství mělo krásnou atmosféru
a velmi pěknou účast, celkem soutěžilo 98
triatlonistů! Mistrem kraje se stal Filip
Michálek (ročník 2001) který o pár vteřin
porazil Jana Hradeckého (ročník 1983), který
v minulosti závod již čtyřikrát vyhrál a vždy
rád ze svého bydliště v Příbrami do Holubova
přijede. Mezi ženami vyhrála nestárnoucí
Jana Candrová (ročník 1975), která v cyklistické části předjela mladičkou Elišku Říhovou

(ročník 2002) a už se nenechala předběhnout.
Na start závodu byli, stejně jako každý rok,
zváni i místní závodníci. Letos byla vyhlášena
zvláštní kategorie Sportovec Podkletí, do
této kategorie byl zařazen každý, kdo bydlí
v okruhu 10 km od vrcholu Kletě a to měřeno
vzdušnou čarou. Zde byl nejlepší Tomáš Fiala
před Michalem Pliškou a Jiřím Postlem.
V místních ženách se nejlépe umístila
Kateřina Homolková a druhá byla Helena
Šebestová. Zvláštní cenu obdržel Jiří
Neubauer, který se na start závodu postavil
již po 34., chyběl v minulosti jen jeden rok,
tím se nemůže nikdo jiný pochlubit. Dále
pořadatelé na četná přání vyhlásili speciální

cenu za nejhezčí triatlonové oblečení, tu
cenu obdržela Anna Šlechtová, kdo tam byl,
tak ví proč a pro ostatní je to pozvánka
k povzbuzování při další ročníku Holubovského triatlonu!
Miroslav Šimek
Organizátor Holubovského triatlonu Sportovce Podkletí.

Čloblanu, starostovi Romanu Kudláčkovi
a zastupitelstvu obce Holubov, sousedům,
všem lidem , kteří pro nás rozjeli tuhle

adrenalinovou injekci útěchy a finančních
sbírek. Moc nám to pomohlo.
KAŽDÉMU Z VÁS SRDEČNÝ DÍK.
- MAZALOVI -

Poděkování

Děkujeme za Vaši podporu při těžké nemoci
našeho syna Matěje. V dnešním každodenním spěchu jsme brali všechno kolem
jako rutinu.
Snažili jsme se vše zvládat, uspět v životě, práci.
Máme moc krásných chvil, zážitků s dětmi,
prostě tak šel život. Teď se nám ukázal svět ze
strany nemocných. Není v něm moc veselo
i přes úžasnou snahu doktorů , sester a všech
ostatnich.
Moc si vážíme, že i vy nám dodávate útěchu,
povzbuzení a pomoc. Je v tom síla.Naše
pohledy na různé věci jsou teď hlubší .
Matěj má šanci se z toho dostat. Bude záležet
na všem, co jako rodina uděláme . Proto
prosím, jestli nás uvidíte a my se budeme
držet dál, tak je to pro ochranu jeho imunity,
která je teď v podstatě skoro nulová, takže se
první rok budeme držet v izolaci.
Vtáhlo nás to do prostředí dobroty, pomoci
druhým, předávání síly ostatním nemocným. I malý akt, dobré slovo má velké účinky.
Chceme poděkovat paní Tereze Kudláčkové,
starostovi Tj Sokol Křemze Martinu Jandovi,

Těstovinový salát
Těstoviny , sýr Cottage, sterilovaná kukuřice,
okurka, cherry rajčátka, ledový salát na
proužky, jarní cibulka i s natí, kopr, sůl, pepř,
olivový olej, citronová šťáva nebo ocet, cukr.
Těstoviny uvaříme v osolené vodě a zeleninu
nakrájíme.. V misce smícháme sýr s koprem a
pak vše promícháme, můžeme dochutit solí,
pepřem, chilli, trochu citronovou šťávu s
cukrem, každý podle své chuti. Necháme
vychladit a trochu proležet.

Pečená řepa

Do prázdninového čísla našeho Zpravodaje jsem připravila pár typů na lehký
letní oběd nebo večeři.

řepa, salát (polníček, rucola, směs listových
salátů), čerstvý tymián, nebo rozmarýn, olivový
olej, med, sůl, pepř, balsamicový ocet, rajčátka
a okurka, mozzarella, piniové oříšky
Nejprve si v alobalu upečeme červenou
řepu, oloupeme a nakrájíme na tenké plátky.
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A nakonec sladká tečka od paní Dany
Jindrové z Třísova

V zapékací misce smícháme olivový olej,
balsamicový ocet, med, sůl, pepř, přidáme
bylinky, obalíme v tom ty plátky řepy a dáme
péct asi na 20 minut cca 180 st.
Nachystáme si salát, rozložíme na talíř,
přidáme rajčátka a okurku nakrájené
nadrobno, na salát rozložíme pečenou řepu,
na ni plátky mozzarelly, pokropíme tou
šťávičkou z pečené řepy. Podáváme s
opečenou bagetkou.

Bábovka

2 hrnky polohrubé mouky
1 hrnek krupicového cukru
1 vanilkový cukr
1 hrnek mléka
½ hrnku oleje
½ prášku do pečiva
2 vejce
citronová kůra

Rajčatový salát
10 menších rajčat nakrájených na kousky,
1 cibule, 5 vajíček uvařených natvrdo a
nakrájených na plátky, 1 kelímek zakysané
smetany, 1 lžíce dijonské hořčice sůl, pepř
Všechny ingredience smícháme, dochutíme
solí a pepřem, a necháme 30 minut odležet.
Podáváme s čerstvým pečivem.

Vše smícháme a upečeme ve vymazané
a vysypané bábovkové formě.
Je to
rychlovka.

Celerový salát
řapíkatý celer, jablko, kukuřice, zakysaná
smetana, špetka soli, cukru, olivového oleje a
citronu
Řapíkatý celer oloupeme a nakrájíme na
drobné kostičky, jablíčka taktéž a smícháme
s kukuřicí, přidáme zakysanou smetanu,
zakápneme olivovým olejem a dochutíme sůl, citron, špetka cukru.

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

JOHN SLIM HOUTBRAKEN (NL – Rotterdam )

NOVÉ MOŽNOSTI  TRADIČNÍ KVALITA
JSME TO MY, KDO OBLÉKÁ TRH DO PAPÍROVÝCH
OBALŮ VÍCE NEŽ 70 LET…
Připoj se k našemu týmu!
Nabízíme práci pro všechny spolehlivé,
manuálně zručné a pracovité zaměstnance…
V případě zájmu se těšíme na Vaši návštěvu
v sídle společnosti:
Holubov 52, 382 03 Křemže
tel: 380 778 109
nebo zasílejte strukturovaný životopis na
e-mail: personalni@grafobal.cz
Veškeré informace o volných pracovních místech
najdete na: www.grafobal.cz

John Slim Houtbraken je osobitý kytarista a zpěvák
z Rotterdamu. Bluesovou atmosféru nasál při službě na
lodi v Mexickém zálivu od námořníků, kteří si krátili
dlouhé večery na palubě kytarovým blues. Od té chvíle
se jeho muzikantský rukopis vyvíjel tak, jak se vyvíjel
jeho život. Osud se s ním nikdy nemazlil a jeho bluesová výpověď působí velmi autenticky. Široký záběr
Johna Slima nabízí jak teskné slide – blues, tak
i bluesrockovou polohu, například v coverech Jimi
Hendrixe. Jeho vystoupení nestačí jen slyšet. Musíte
ho prožít.
Band:
John Slim Houtbraken – kytary, zpěv (NL)
Milan Schmidt – baskytara (CZ)
Kamil Němec / Dan Hubáček – bicí (CZ)

24. 8. 2019 od 18.00 hod. v Krasetíně U KUCHAŘŮ
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Obec Holubov

zve občany na

které se koná v

sobotu 21. 9. 2019

Od 14 hodin Mše svatá u kaple Sv. Anežky České.
Od 16 hodin v kulturním sále v Holubově divadelní představení Fimfárum
Od 19 hodin opět v sále koncert skupiny Led – Zeppelin southern revival.

VSTUP ZDARMA
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