ČÍSLO 2, ROČNÍK 27

2021

Zpráva z jednání obecního zastupitelstva
ZO projednalo a schválilo:
- závěrečný účet za rok 2020
- smlouvu o bezúplatném převodu
spozemku p. č. 1014 v k.ú. Holubov
- smlouvu o zřízení věcného břemene na
spozemku 1202/1 v k.ú. Holubov
- vyhlášky č. 1/2021 o poplatcích z pobytu
- zakoupení nového vleku za traktor pro
spotřeby obce

- Roman Kudláček,
starosta obce -

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
po studeném jaru a pomalém nástupu
teplých dnů jsme se ocitli v polovině roku
2021. Byť částečně omezováni covidovou
situací jsme se snažili plnit úkoly, které jsme
si předevzali.

Hned 1. dubna začala oprava mostu
u Holubovského mlýna, kterou skvěle
provádí firmy Matteo s.r.o a Hruška- zemní
práce s.r.o.. V současné době je most
opraven, zbývá už pouze osadit zábradlí,
které je ve výrobě. Na tento most jsme získali
dotaci 1 milion korun z MMR.
Dále byla dokončena kanalizace u Vitků a po
těchto pracích bylo vše řádně opraveno
a vyasfaltováno.
Od začátku června provádíme úpravu na
fotbalovém hřišti v Holubově, kde bude
posléze na tuto plochu položen umělý
trávník pro fotbal žákovských družstev
s rozměry podle platných pravidel.
V prostoru nad fotbalovým hřištěm
souběžně rovnáme povrch, kde budou
umístěny čtyři betonové kóje na písky a štěrk
pro potřeby obce.
Na přání obce byl na parkovišti u kulturního
sálu v Holubově umístěn box Zásilkovna,
který je podle odezvy občanů hojně
využíván.
U multifunkčního hřiště u školy byl zhotoven
nový dřevěný plot.
V Krásetíně na Podluží byl upraven a oset
povrch louky u vodojemu.
V Třísově jsme vyasfaltovali část cesty
směrem k Fouskům.
Samozřejmě, jako každoročně v těchto
měsících provádíme pravidelné sečení ve
všech třech částech obce.

Lanová dráha byla u důvodu covidové situce
až do konce měsíce dubna mimo provoz. Na
základě možnosti kompenzace jsme čerpali
náhrady /Anticovid/. V důsledku omezení
provozu byla provedena jarní údržba.
Ještě bych se chtěl v krátkosti vrátit ke svozu
domovního odpadu. Zastupitelstvo již
rozhodlo, že poplatek od 1.1.2022 bude
paušální, s tím, že do tohoto poplatku
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nebude započten svoz nebezpečného
a velkoobjemového odpadu, svoz bioodpadu a použitých jedlých olejů, které budou
pro občany i nadále zdarma. Konečná cena
paušálního poplatku tím výrazně klesne
a bude stanovena na veřejném zasedání
v měsíci září 2021. Vím, že rozhodnutí
o paušálním poplatku vyvolává u některých
občanů řadu emocí, ale znovu bych chtěl
poprosit o stálé třídění plastů, papíru a skla.

Protože pokud by se přestalo třídit, pak by
cena
paušálního
poplatku
bohužel
narůstala. Obec Holubov patří k těm obcím,
jejichž občané svůj odpad příkladně třídí.
Jak jistě všichni víte ve čtvrtek 24. 6. 2021
udeřilo ničivé tornádo v několika obcích
na Jižní Moravě, které doslova smetlo
části těchto obcí. Na základě této události
zastupitelstvo obce Holubov jedno-

myslně rozhodlo a odsouhlasilo, že zašle
obci Hrušky na její obecní účet částku
100.000,- Kč. Pokud by měl někdo z vás
zájem pomoci této obci, zde je číslo účtu
123-4548350207/0100.
Přeji vám i přes drobná omezení krásné léto,
příjemné zážitky z vašich dovolených ať už
i nás doma nebo v zahraničí.
- Roman Kudláček, starosta obce strana
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Vzpomínáme

- Krásetín za heydrichiády
Každým rokem se scházíme první červencovou
neděli na návsi v Krásetíně, abychom uctili
památku osmi krásetínských občanů popravených v červenci 1942.
Nejinak tomu bylo i letos 4. července 2021
odpoledne, kdy jsme si připomněli 79. výročí
této tragické události.
Těch, kteří tuto strašnou dobu zažili a pamatují
si, jak to tehdy bylo, je už jen hrstka, naše
generace ji zná jen z vyprávění, přesto
bychom neměli na tuto smutnou událost
nikdy zapomenout.
Po slavnostním projevu starosty pana Romana
Kudláčka, který provázel vydatný déšť a po
uložení věnců u pomníku se opět vyčasilo
a pěkné počasí zůstalo až do pozdních nočních
hodin. Po zbytek svátečního odpoledne hrála k
poslechu skupina DIXIE OUTSIDER Č.B. pod
taktovkou MVDr. Jana Maláska
K doplnění celkové atmosféry krásetínské
slavnosti, večer pak na taneční zábavě zahrála
skupina Roadwork. Letošní zábava se opět
velmi vydařila. Nechybělo ani výborné
občerstvení, které
zajistili členové SDH
Krásetín, za to jim patří poděkování.
- MS -
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Vítání občánků
Jelikož jsme díky proticovidovým opatřením nemohli v loňském
říjnu přivítat nově narozené občánky, termín vítání byl přesunut
na letošní 5. červen.
Přivítány byly děti narozené od října 2019 do prosince 2020.
Takže ti nejstarší už dorazili po svých. Celkem jich bylo 11
- 5 chlapců a 6 holčiček.
Žáci ze školní družiny pod vedením vychovatelky paní Jany
Knížkové připravili pro zpestření milé pásmo písniček
a básniček.
Noví občánci si odnesli domů knížku pohádek a plyšového
pejska. Maminky dostaly od pana starosty kytičku a žetony.
Děti narozené v roce 2021 budou včas pozvány a přivítány
v říjnu 2021.
- MS -

Antonín Fousek

Vojtěch Vyoral

Vojtěch Přibík

Natálie Buriánková

Leontýna Vítková
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Laura Kopačková

Josefína Kroiherová

Johanka Vojnarová

Jiří Bušta

Ines Antonie Bouhezila

Filip Schober
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Dětský den v Krásetíně
S pěkným počasím a partou místních
dobrovolníků se uspořádalo v sobotu 5. 6.
2021 dětské sportovní odpoledne. Start
byl na návsi, kde se děti rozehřály
v obrovském skákacím hradu, shazovaly kuželky s Jirkou, střílely z luku. Celou akci

kladívko správně na hlavičku (hřebíčku)
a bylo zatlučeno. Na louce si poskákaly
v pytlích za pomocí Viktora a Dominika,
v lesíku připravil Monkey opičí dráhu,
ta se klukům líbila a jdeme z kopečku dolů
k nádrži, kde je čekala Eva s pyramidou plechovek, Dana s létajícími
víčky do barevných jamek, Jana se slalomem

doprovázeli DJ's Aleš s Kovym a jejich
programem. Pro každé dítě byla nafoukána
cukrová vata, donuty (koblížky) se houpaly
na větvích lípy a čekaly na malé jedlíky, jak si
poradí s konzumací bez pomocí rukou. Děti
si mohly nechat pomalovat tvářičky
u Miriam. Potom se pokračovalo k rybníčku
u Kuchařů, kde Klárka měla přichystanou hru
Oslí ocásek původem z Anglie, Honza
kontroloval
jestli na špalcích padalo

Duchem tohoto odpoledne byla zábava,
dobroty, radost a zdravé soutěživé závodění.
Příští rok přidáme další disciplíny. Děti si
budou moci vyzkoušet např. hod oštěpem,
botanickou hru na mlsného motýla, na
s kolečkem mezi kužely, pingpongovým slony.....
míčkem na lžíci. Na volejbalovém hřišti si
u Míši a Ester zaházely s míčky a pytlíky do Těšíme se na Vás příští rok děkujeme, že jste
zábavných otvorů v deskách a už se hnaly na přišli a za celý kolektiv nazdar.
střelnici, aby za asistence Václava, Martina
- EM a Honzy dokázaly, že jejich muška není
foto: Viktor Hoslovský
vůbec špatná, naopak někteří rodiče byli
překvapeni, že mají doma dobrého střelce.
Následovala chůze na chůdách, tam Monika
držela děti chvíli nad zemí. Obdivujeme sílu

a obratnost, která byla nutná u tohoto
stanoviště. U vody je čekalo sportovní
rybaření ( chytˇ a pustˇ) s Mirkem, který
hlídal míru vylovených ryb a vzácné kousky.
A jsme zpátky na návsi. Každý si zasloužil
odměnu v parádní krabičce u Miluše a Báry.
U ohně se opékaly buřty.
Velký dík sponzorům LKW-pneu, Ekofarma
Kudláček, Pokrývačství Bušta, LS-Sped,
Reklama Darius, Kadibudky na klíč, panu
starostovi a obci Holubov, SDH-Krásetín, za
zorganizování Lence a Pepovi s kouzelným
sluchátkem,
všem
na
stanovištích,
výčepnímu Radimovi a Jirkovi za to, že pivo,
limo teklo proudem, Vojtovi st. a Terezce za
masné delikatesy, Novákům za obstarání
pečiva a donutů .
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY - CO NÁS BAVÍ

Po dlouhé době distanční výuky se mohli žáci
vrátit 12. dubna do
lavic. Většina z nich
už se do školy těšila.
Návrat do školy ale
opět provázela přísná nařízení. Povinné
bylo testování žáků a
zaměstnanců školy. Zpočátku 2x týdně,
později jen 1x. Děti testování bez problémů
zvládaly.
Vzhledem ke všem nařízením nebylo ani
v tomto období možné pořádat projektové
dny – třídy se nesměly „promíchat“ mezi
sebou. Nebylo možné uspořádat různé
přednášky nebo výchovné programy.
Tento rok byl bohužel v mnohém podobný
tomu loňskému.
V květnu byla pravidla pro provoz školy trochu
rozvolněna, ke konci školního roku bylo
dokonce možné vyučovat ve vnějších
prostorách tělesnou výchovu a při hodinách
mohli žáci i učitelé odložit roušky.
Výlet celé školy se nekonal ani tento rok.
Jednotlivé třídy uspořádaly malé výlety po

okolí – na Dívčí kámen, do Vrábče, do Křemže
na zmrzlinu.
Závěrem bych chtěla poděkovat dětem za
jejich píli a (v drtivé většině) zodpovědný
přístup k distanční výuce. Všichni se snažili

a pracovali. Velký dík patří rodičům za jejich
práci s dětmi a spolupráci s učiteli.
Poděkovat bych chtěla také svým kolegyním
a kolegovi.
Dětem, rodičům a všem zaměstnancům ZŠ
a MŠ Holubov přeji krásné léto, pohodu
a zasloužený odpočinek.
- Mgr. Vendula Vernerová -
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Zprávičky ze školičky
Konec letošního školního roku byl
netradiční, ale jsme moc rádi za vše, co jsme
mohli s dětmi prožít v situaci uzpůsobené
současným podmínkám. Den dětí jsme slavili
na naší zahradě, nechyběly sportovní
disciplíny, opékání buřtíků i udílení medailí.
V následujícím týdnu nám skřítek

Zahradníček na zahradě ukryl poklad,
hledání bylo dlouhé, ale odměna sladká
a studená. Pro obě akce jsme dostali finanční
příspěvek z výtěžku prodeje knih v obchodě
pana Pelecha. Děkujeme tímto všem, kdo
zde knihy zakupují, panu Pelechovi za
zprostředkování a věnování výtěžku dětem.
Závěrečné výlety jsme uskutečnili v našem
krásném okolí. Zajíčci se vydali do Krásetína.
U hasičské zbrojnice byla první svačinová

zastávka, potěšili jsme se na provazových
houpačkách, pohladili poníky, prohlédli
kravín i malá telátka. Potěšil nás výhled od
kapličky a hurá zpátky do školky na oběd.
Medvídci si mohli dovolit delší výlet. Vyrazili
na zříceninu Dívčí Kámen. Stinné údolí
kolem křemežského potoka je chránilo
i v horkém dni, prohlédli si okolí hradu,
odpočinuli a posvačili s pěkným výhledem
na zříceninu. V letošním roce se s naší
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školkou loučí 8 předškoláků. Jejich krtečkové
tablo si můžete prohlédnout ve vývěsce
u OÚ. Děti si připravily milý program,
prozradily své plány do budoucna a rozloučily se se školkou za přítomnosti rodičů na

zahradě. Na památku na holubovskou
školičku dostali knihu, tričko a s aktovkou
vyráží směr škola. Úplný závěr školního roku
jsme společně oslavili zmrzlinovým pohárem
v Triobaru. Děkujeme Vám, milí rodiče za

vstřícnou spolupráci a trpělivost během
celého školního roku. V září se na Vás opět
těšíme a zvláště pak na nově příchozí
nováčky. Přejeme všem pěkné léto.
- Z MŠ Holubov Helena Čížková -
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Ohlédnutí za neobvyklým
skautským rokem
Konec školního roku a všechny děti
nedočkavě vyhlíží prázdniny. Holky a kluci,
kteří chodí do skautu, se nejspíš už pomalu
balí na tábor a těší se na nová dobrodružství.
Než ale vyrazíme na tábory a tím završíme
celý skautský rok, chtěla bych se za tímto
neobyčejným rokem ohlédnout. Co vlastně
dělali skauti a skautky v covidovém čase?
V září proběhlo pár schůzek, než byla naše
činnost přerušena. Nemohli jsme se scházet
na běžných schůzkách, ale nelenili jsme
a zorganizovali jsme podzimní bojovku. Byl
to okruh cca 2 kilometry dlouhý, na který
mohly děti vyrazit třeba s rodiči. Cestou
nalézali schované schránky, kde byly různé

úkoly a nápovědy, kde se schovává další
úkol. A tak děti cestou např. zpívaly
oblíbenou táborovou písničku, sbíraly
odpadky nebo tvořily land-art. Tato bojovka
měla velkou účast, ve startovním bloku jsme
napočítali přes 70 podpisů!
V listopadu jsme zorganizovali další hru pro
členy oddílu a jejich rodiny. Po Holubově se
objevily karty s příběhy, které během
skautování zažili starší skauti a vedoucí. Děti
v těchto historkách hledaly odpovědi do
křížovky, ve které se nakonec dozvěděly, kde
je schovaná odměna.
Kolem Vánoc se na chvilku skautská činnost
obnovila, družiny se stihly sejít na několika
schůzkách, oslavit společně Vánoce a znovu
nastalo přerušení. A jelikož jsme byli všichni
z online světa u počítačů přesezení, vydali
jsme se v únoru na Sněžku! A to pěšky
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z Holubova! Byla to velká výzva, která
družina dříve ujde 353 kilometrů a jako první
zdolá naši nejvyšší horu. Každý sbíral kilometry sám a připisoval do sdílené tabulky na
internetu, kde se družinám kilometry sčítaly,
a každý mohl vidět, která družina vede.
Nakonec tuhle štreku jako první ušli
Netopýři, hned za nimi dorazili Orli a pak
výprava vedoucích. Na Netopýry čeká
slíbená odměna na táboře. Za zmínku stojí,
že dohromady jsme ušli 2494,5 km.
V dubnu pro oddíl připravily výzvu
Pomněnky. Vymyslely 20 úkolů, každý den
jsme mohli splnit jeden. Body za splněné
úkoly se sčítaly a družiny mezi sebou
soutěžily, která nasbírá nejvíce bodů.
Nakonec zvítězili Oldskauti a Veverky a také
je čeká odměna na táboře. Z této výzvy
vznikl např. strom přání na návsi, viz foto.
O Velikonocích dostaly družiny výzvu udělat
radost seniorům, kteří žijí sami. Vyrobili
velikonoční výzdoby, přáníčka, perníčky,
beránky adt. a roznesli je dědečkům a
babičkám v Holubově a v pečovatelském
domě ve Křemži a Brloze. Doufáme, že jim
tyto milé maličkosti zpříjemnily svátky.
Po celou tu dobu se některé družiny dokonce
scházely na online schůzkách. Všem
vedoucím, kteří se jakkoliv v této době

podíleli na tom, aby naše činnost úplně
neupadla v zapomnění, bych chtěla moc
poděkovat. Také mě potěšilo, že nedošlo k
prořídnutí řad našich členů a všichni tu
divnou dobu vydrželi a počkali si na to, až
zase budeme moci normálně fungovat.
V květnu již vládní opatření povolila a my se
opět za dodržování určitých podmínek
mohli začít scházet. 29. května se sešel celý
náš oddíl na dlouho očekávané oslavě. Už na
podzim 2020 jsme měli oslavit 30. výročí
existence našeho holubovského oddílu.
Oslava měla být velkolepá, přístupná
veřejnosti a zakončená countrybálem. To
bohužel nebylo možné. Jsme ale rádi, že
jsme ji nakonec mohli uspořádat se
zpožděním na jaře, i když v „užším“ kruhu.
Jelikož náš oddíl nyní čítá 82 skautů a
skautek, tak se nás sešlo hodně, i když
nemohli dorazit rodiče a veřejnost. Všichni
jsme se potkali u kapličky sv. Anežky, kde
jsme nastoupeni v slavnostním nástupu
zazpívali skautskou hymnu. V krátkém
proslovu jsme zavzpomínali na bratry a
sestry, kteří náš oddíl zakládali a kteří se
svým působením podíleli na tom, že fungoval bez přerušení celých 30 let. Iniciátorem k
založení oddílu byl František HranáčMedvěd a prvními oddílovými vedoucími

byli Otakar Prušák pro kluky a Helena
Čížková pro holky. Dále klučičí oddíl vedli
Václav Martínek- Marťan a Vilém ChuranDufy. Ve vedení dívčího oddílu (a později už
kluků i holek dohromady) se vystřídaly
Hanka Prušáková- Sluníčko, Petra ČiernáPíďalka a Markéta Vojnarová- Veverka (do
dnes). Samozřejmě aktivní ve vedení byli a
jsou mnozí další, bez kterých by to nešlo.
Někteří z bývalých vedoucích přijali pozvání
a dorazili na oslavu výročí, což nám udělalo
radost. Pozvání přijal i pan starosta, kterému
děkujeme za dlouhodobou spolupráci.
Vedoucí (jak bývalí tak současní) a lidé kteří
se svou činností významně přičinili k fungování oddílu, obdrželi medaili kraje pětilisté
růže. Během slavnostního nástupu jsme
u kapličky zasadili lípu a také jsme všichni
dostali skautské výroční oddílové šátky, které
jsme si na zakázku nechali vyrobit. Po
ukončení nástupu jsme se přesunuli ke
skautské klubovně, kde byly připraveny fotky
a staré kroniky k zavzpomínání. Také tam
bylo přichystáno malé pohoštění, u kterého
jsme si po dlouhé době rádi popovídali.
No a nyní už se opět chystáme na tábory, což
je pro nás každoročně taková třešinka na
dortu, a letos obzvlášť… Těšíme se!
Za celý oddíl Markéta Vojnarová- Veverka

ČLOBLAN

se konal ve spolupráci Sokola Křemže
a Klubu přátel hory Kleť. Počasí nám i
tentokrát přálo a jen těsně jsme se vyhnuli
bouřkám nebo naopak úmorným letním
teplotám.

První 16-ti km cyklistický úsek musel letos
výjimečně vzhledem ke stavební práci na
obvyklé trase startovat z náhradního místa.
To však závodníky neodradilo a na vrchol
Kleti dorazilo jako první družstvo Třebotřísky

12. 6. 2021 se konal již 7.ročník štafetového
závodu ČLOBLAN, kterého se v letošním roce
zúčastnilo úctyhodných 15 družstev. Závod
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v celkovém čase 46:17 min. I letos museli
cyklisté cestou slézt z kola a označit si
čipovou kontrolu.
V druhém běžeckém úseku doběhlo do Zlaté
Koruny na prvním místě družstvo Dream
team v neuvěřitelném čase 30:45 min.
Na vodáckém úseku byla letos malá změna,
kdy i kanoisté museli cestou najít jednu
kontrolu, vylézt z lodě a kontrolu označit.
I přes některé drobné a úsměvné karamboly
se všichni dostali zdárně do kempu na Dívčí
Kámen. Nejrychlejšího času dosáhlo
družstvo Králíci z klobouku a to 61:55 min.
Odtud potom startovali orientační běžci,
kteří museli najít 7 kontrol. Tento úsek opět
často zamíchal s celkovým pořadím závodu.
Nejrychlejším týmem se stal Tým Kleť s
časem 45:24 min.
Celkovými vítězi se stalo družstvo Tým Kleť
s časem 188:56 min. Na druhém místě se
umístilo družstvo Třebotřísky 210:37 min
a třetí místo získali Králíci z klobouku jen
s nepatrným odstupem 211:24 min.
Letos jsme se také rozhodli pomoci dvouleté

Grétce, která od narození trpí spinální
svalovou atrofií II.typu – SMA II. Pokud byste
chtěli finančně přispět i Vy na kompenzační
pomůcky, které stojí spoustu peněz, číslo
transparentního účtu je 2301795037/2010.
V místě závodu bylo možné přispět i v hotovosti a vybralo se krásných 8 150 Kč. Celá
rodina i pořadatelé závodu za příspěvky
velmi děkují. A my také děkujeme sponzorovi IRO stavební s.r.o. a dále všem
pořadatelům, kteří se závodem pomáhali.
Konkrétně to byli Karel Jírovec, Honza a Jana
Jungbauerovi, Alena Nováková, Míša Novák,
Zdenka Fousková, Marie Svobodová, Dita
Jírovcová, Martin Kočvara, Tereza Fošumová,
Honza a Alena Janouškovi, Drahuška
Sýkorová, Iva Kočvarová, Milena Zimmermannová, Laura Haug, Tadeáš Vančura,
Barbora Vu, Quang Vu, Matyáš Janda, Martin
Janda, Jitka Jandová, Tereza Kudláčková
a Pokrývačství Bušta. Všem závodníkům také
děkujeme za účast a těšíme se, že se uvidíme
v dalším roce opět na startu.
- Tereza Kudláčková -

Konidomí u potoka

Kukimu jsem pořídila výběh u Krasetínského
potoka. Po kastraci se ovšem jeho odbojná,
kousavá povaha pronikavě změnila. Stal se
z něj mírný, mazlivý, něžný plyšák, který mi
chodí v patách a je nerad sám. V ohradě s
Kukim je již druhý měsíc drobný, krásně
rostlý hřebeček minihorse. Velmi temperamentní, připomíná mi arabské koně, které
jsem obdivovala v berberském Taroudantu
v Maroku. Nemýlila jsem se, tito malí koníci

Moji přátelé, blízcí i vzdálenější sousedé se
často ptají, jak se daří tatínkovi a také je
zajímá další osud mého poníka Kukiho.
Tatínek se velmi zlepšil poté, co jsem mu
vyházela mraky léků na neduhy, které
pravděpodobně ani neměl. Táta je akční, rád
přijímá návštěvy své i moje, plánujeme
výlety…

jsou již od 17. století vykříženi z dartmoorských poníků a elegantní vzhled a jemné
rysy dodala právě příměs arabské krve. Proti
dobráckému, zavalitému shetlandu Kukimu
tvoří kontrast. Nicméně musím zamezit jeho
častým útěkům k Novákovým do Krásetína.
Jejich nádherná kobyla Bára (norik) je pro
mého malého hřebečka magnetem. Tímto se
Novákovým omlouvám za jejich starosti
s mými narušiteli (někdy se podaří utéct

strana

12

i Kukimu) a děkuji za odbornou asistenci při
odchytu mých poníků. Také se omlouvám za
rušení nočního klidu, neb ti dva lotříci
dokázali pobláznit snad celý Krasetín. Psi
štěkali, koně řehtali a lidé nespali. Pracuji
nyní na kvalitnější verzi ohrady.
Kousek od koňského výběhu si nyní buduji
své „detašované pracoviště“ z malé chatky
u potoka. Díky Fandovi Nodesovi a jeho
synovi Tomíkovi bude brzy přeměněna na
dílenský ateliér. Ten můj holubovský
budovali ostatně také oni. Je to už 8 let a já
nyní potřebuji místo na své další, více
řemeslné, činnosti – práce se dřevem,
textilem, autorské šperky potřebují svůj
prostor. A koníky budu mít na dohled.
Občas slýchám názory některých zemitých

sousedů. Proč máš ty poníky, do buřtů to
není, je s nimi práce, stojí to čas a peníze.
Odpovídám: není nutné vše, co se hýbe,
zabít a sežrat. Moje hobby – koníčci – stojí
zlomek investice do drahých kol, lyžování
v Rakousku, Itálii a dovolených v drahých
destinacích u moře. Miluji své Konidomí, jak
nazývám svůj areál u potoka.

45 LET PROFESIONÁLNÍ
KNIHOVNY V KŘEMŽI

svatbě pod jménem Štíchová. Pro veřejnost
byla knihovna otevřena v červenci. Výpůjční
doba byla každé pondělí od 18.00 do 19.00
hodin. Do knihovny se po jejím otevření do
konce roku 1978 přihlásilo 36 čtenářů, z toho
23 dětí do 15 let, kteří si vypůjčili 626 knih
a časopisů. Paní Štíchová byla v třísovské
knihovně do 30. prosince 1980.
1981
Od 1. ledna 1981 vedla knihovnu Eva
Dudová. Půjčovat se začalo místo v pondělí,
v pátek od 18.00 do 19.00 hodin. V tomto
roce bylo do knihovny přihlášeno 40
čtenářů, z toho 11 dětí do 15 let. Čtenáři si v
roce 1981 půjčili 2 271 knih a časopisů.
Kromě toho knihovna uspořádala 28 akcí
- nástěnky a výstavy knih k různým výročím.
Od podzimu 1982 a celý rok 1983 se
půjčovalo pouze 1x za 14 dní, vždy v sudém
týdnu.
1984
Dne 1. února 1984 se knihovnicí v obci stala
paní Marie Mináriková a v knihovně se začalo
půjčovat opět každý týden v pátek od 18.00
– 19.00 hodin. V říjnu 1984 byla zahájena
adaptace budovy. Knihy byly z knihovny
přestěhovány panem Feslem do soukromí
k panu Šimečkovi. V knihovně byly udělány
nové podlahy a vysekány drážky pro kabel
k akumulačním kamnům, která pro knihovnu
zakoupil Okresní národní výbor, ale zapojena
byla až v roce 1987.
Mateřská škola byla zrušena a místo ní byla

Křemže

1. července 1976 byla v obci zřízena
středisková knihovna s profesionálním
pracovníkem – knihovnicí Annou Traplovou.
Po vzniku střediskové knihovny bylo možné
metodicky podporovat místní lidové
knihovny. Středisková knihovna v Křemži tak
spravovala knihovny v osadách Chlum, Mříč,
Stupná, Třísov a Holubov.

Třísov

1978
Knihovna v Třísově byla zřízena Místním
národním výborem v Holubově v první
polovině roku 1978 v budově Mateřské školy.
Dne 1. 6. 1978 se stala knihovnicí slečna
Ludmila Dudová a knihovnu vedla i po

Krásné prázdniny v lesích, na lukách, v kopcích pod naší horou přeje
- Renata Štolbová, ak. mal. P. S. Moc prosím! Když si přijdete poníky
prohlédnout, ničím je nekrmte. Zvláště ne
chlebem a jablky. Raději je podrbejte za
ušima, to mají rádi...

udělána společenská místnost pro hasiče
přístavbou sálku. Dříve se hasiči scházeli v
hostinci, kde se říkalo „U Kavěnů“ v domě s č. p 7.
1985
V červnu 1985 byly do knihovny dodány
Okresní knihovnou v Č. Krumlově nové
regály. Během léta 1985 bylo zkatalogizováno 400 svazků knih, které byly do
třísovské knihovny darem převedeny z papírenského závodu Artypa se sídlem v Holubově, který rušil závodní knihovnu. Od té
doby měla knihovna svůj vlastní fond, do té
doby půjčovala pouze knihy dovezené
v souborech z Okresní knihovny v Českém
Krumlově, protože knihovna neměla vlastní
nákup knih. Provoz knihovny byl obnoven
6. září 1985 téměř po roce od svého uzavření.
Po otevření knihovny se změnila výpůjční
doba. Půjčovalo se v pátek od 17.30 do 18.30
hodin.
1989
Dne 1. ledna 1989 převzala knihovnu paní
Marie Svobodová a vedla ji až do roku 1994.
1990
V roce 1990 bylo ve fondu knihovny 399
knih. Zvýšil se počet čtenářů na 45, z toho 22
dětí do 15 let. Knihovnu navštívilo 385
návštěvníků, kteří si půjčili 1868 dokumentů.
Knihy se půjčovaly na 1 měsíc a časopisy na
2 týdny. V tomto roce byla knihovna vybavena novým výpůjčním pultem.
1992
V únoru 1992 se začal v přilehlých
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místnostech knihovny přistavovat nový
prostor pro hostinec. Do knihovny byl špatný
přístup, protože se do ní vstupovalo přes
staveniště. V červnu se natírala okna
a prováděly další práce. Po dokončení
přestavby byla v budově zřízena hospoda U
Vlčáka a hospodský začal postupně
knihovnu využívat jako sklad.
1993
V roce 1993 žilo v obci Třísov 180 obyvatel.
Knihovna měla 283 knih, 34 registrovaných
čtenářů, z toho 18 do 15 let, kteří si půjčili
1634 dokumentů.
1994
I přesto, že o knihovnu měli čtenáři zájem,
byla dne 1. 7. 1994 knihovna v obci Třísov
zrušena. Prostory byly využity pro potřeby
hostince. Soubory knih byly odvezeny zpět
do Okresní knihovny v Českém Krumlově. 96
svazků z fondu knihovny byly převedeny do
fondu knihovny v Holubově. Ostatní knihy
byly rozprodány.

Holubov

1971 - 1980
Od roku 1971 byl knihovníkem v holubovské
knihovně pan František Špaček. Knihovna
sídlila v budově Místního národního výboru
č. p. 44.
V roce 1976 měla knihovna 2938 knih. 97
čtenářů, z toho 30 dětí do 15 let, kteří si
půjčili 3719 knih. Časopisy knihovna neměla.
Výpůjční doba byla v pátek od 16.00 do
18.30 hodin.

1980 - 1981
Dne 1. srpna 1980 se stala knihovnicí paní
Marie Jílková.
V červnu roku 1981 byla knihovna přemístěna do nových dvou místností a nově vybavena regály a výpůjčním pultem. Knihovna
byla přestěhována do domu č. p. 78.
1982
Od 1. srpna 1982 vedla knihovnu paní
Ludmila Máslová.
1983 - 1985
V této době neměla knihovna v Holubově
pořádné vytápění. V první místnosti se asi
topilo v kamnech na uhlí, ale bylo potřeba
toto vytápění změnit a umožnit topení nejen
v první, ale hlavně v druhé místnosti, kde
byla půjčovna pro dospělé. V zimě tam byla
tak hrozná zima, že čtenáři neměli možnost
si v příjemném prostředí a v klidu ani
vyhledat, a ani prohlédnout knihy.
V červenci 1984 obdržela knihovna od
Okresního
národního
výboru
nová
akumulační kamna do zadní místnosti, ale
nebyla zapojena do sítě. V roce 1985 byla
dodána akumulační kamna i do první
místnosti, ale nehřála ještě ani v roce 1986,
protože nebyl v Holubově dosud vybudován
transformátor.
1987
Dne 15. června 1987 se stala knihovnicí paní
Hana Zástěrová. Knihovna půjčovala knihy
dovezené v souborech z Okresní knihovny v
Českém Krumlově. Od října 1987 byla
prodloužena výpůjční doba. Půjčovalo se
v úterý a v pátek vždy od 16.00 do 18.00
hodin. V tomto roce byla konečně zapojena
akumulační kamna. Jedny byly zapojeny
v lednu a druhé koncem roku.
1988 - 1989
Knihovna byla v roce 1988 adaptována,
a proto byla na podzim po dobu tří měsíců
uzavřena. V první místnosti se prováděla
oprava podlahy, která byla shnilá. Místnost
byla vybetonována, položeno linoleum
a vymalována.
V roce 1989 byly do obou místností Okresní
knihovnou v Českém Krumlově dodány nové
regály. V obci žilo v tomto roce 580 obyvatel,
knihovna měla 119 čtenářů, z toho 47 děti
do 15 let, kteří si půjčili 4 936 výpůjček knih
a časopisů.
1990
Od 20. ledna 1990 působil v knihovně nový
knihovník Ing. Jiří Dvořák. S nástupem
nového knihovníka byla změněna výpůjční
doba. Půjčovalo se v pátek od 16.00 do 20.00
hodin.
1991 - 1993
V červnu 1991 se začalo jednat s Obecním
úřadem v Holubově o uvolnění jedné
místnosti knihovny a sestěhování fondu jen
do zadní místnosti.
Od 1. září 1991 zastával v knihovně v Holubově funkci knihovníka pan Karel Švec.
Výpůjční doba knihovny byla v pátek od
15.00 do 19.00 hodin. Provozní náklady
knihoven byly hrazeny z rozpočtu obce

– nájemné, topení, osvětlení, vybavení,
kancelářské potřeby, úklidové prostředky,
popř. nákup knih a časopisů. Okresní
knihovna financovala nákup literatury
a ostatních informačních pramenů, nákup
knihovnických tiskopisů a pomůcek a mzdy
knihovníků.
V létě 1993 byla knihovna vymalována a natřena podlaha. V Holubově žilo 650 obyvatel.
Knihovna měla ve fondu 3 549 knih, 132
čtenářů, z toho 70 děti do 15 let a vypůjčila
6035 výpůjček knih a časopisů. Registrační
poplatky se v knihovně nevybíraly.

1995 – 1997
V zimě roku 1995 byla knihovna
přestěhována do nových prostor, do budovy
Mateřské školy č. p. 242. Dvě nové místnosti
– oddělení pro děti a dospělé byly vybaveny
novými regály a nábytkem a vyhovovaly
potřebám knihovny. Knihovna působila
dobrým dojmem. Pro tuto knihovnu
zajišťovala nákup knih Okresní knihovna
v Českém Krumlově a kromě toho ji ještě
půjčovala knihy ve výměnných souborech.
Výměnné soubory knih dostávala knihovna i
ze střediskové knihovny v Křemži.
Dne 1. července 1995 se knihovnicí stala paní
Eva Vitková. V létě 1995 byla knihovna znovu
přestěhována, do suterénu Mateřské školy,
kde měla knihovna oproti původním menší
prostory.
Již v roce 1994 byla změněna výpůjční doba
knihovny na čtvrtek od 14.00 – 18.00 hodin,
ta se pak opět změnila a ke konci roku 1997
se půjčovalo ve čtvrtek od 13.00 – 17.00
hodin.

2000
V letech 2000 – 2002 vedla knihovnu paní
Renata Petříková.
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2003
V roce 2003 se stala knihovnicí paní Marie
Hrušková, která knihovnu vede i v současnosti.
V roce 2006 měla knihovna 3452 svazků knih
a odebírala 2 tituly periodik. V knihovně bylo
zaregistrovaných 95 čtenářů, z toho 35 děti
do 15 let, navštívilo ji 653 návštěvníků, kteří
si vypůjčili 2902 dokumentů.
Kromě půjčování knih pořádá knihovnice
paní Hrušková v knihovně besedy pro děti z
Mateřské školy v Holubově.
Knihovna stále sídlí v suterénu budovy
Mateřské školy Holubov.
Všechny knihy knihovního fondu jsou
vloženy v počítači a on-line katalog je
vystaven na webových stránkách obce
Holubov. Knihovna dostává několikrát ročně
knihy v souborech z Městské knihovny
v Českém Krumlově. Kromě knih si čtenáři
mohou vybírat ze čtyř titulů periodik
– Chalupář, Rozmarýna, Zahrádkář a Dekor.

Registrační poplatky se v holubovské
knihovně nevybírají. Čtenáři mohou
knihovnu navštívit vždy ve středu od 15 – 18
hodin. Informace zveřejněné v tomto článku
byly čerpány převážně z různých knihovnických dokumentů a konzultovány s kronikářkou obce Holubov paní Marií Svobodovou a knihovnicí paní Marií Hruškovou.
Knihovnice střediskové knihovny v Křemži,
jak paní Anna Traplová, tak paní Ivana
Troupová se o svěřené knihovny dobře
staraly.
Každoročně provedly spoustu metodických
návštěv, při kterých místním knihovníkům
a knihovnicím zprostředkovávaly všechny
novinky, které se postupně v knihovnictví
objevovaly. Vozily jim soubory knih
z Křemže, pomáhaly při revizích knih
a budování katalogů knihovního fondu
v knihovnách.
Za všechny knihovny jednaly s Místními
národními výbory, později s Obecními úřady

o financování a dalších provozních
záležitostech. Pod jejich vedením byly
všechny knihovny rekonstruovány – bylo do
nich zavedeno vytápění, byly zařízeny
novým nábytkem, regály, pulty i dalšími
doplňky, aby se v nich čtenáři cítili dobře a
rádi je navštěvovali.
I dnes mohou čtenáři zavítat nejen do
knihovny v Křemži, jejích poboček v Chlumu
a Mříči, ale i do knihovny v Holubově.
Všechny čtyři knihovnice se těší na vaši
návštěvu.
- Miroslava Průchová, knihovnice -

Přímo z domova jsem zahlédl vysoko letícího
kvakoše, který se náhle v letu propadl dolů,
zakroužil nízko na zahradou v sousedství
a k mému překvapení se snesl na zahradní
jezírko za živým plotem. Ani v pokročilém
šeru ve značné výšce nepřehlédl jezírko pod
sebou a správně odhadl přítomnost žab, pro

které se malá vodní plocha uprostřed zahrad
stala vítaným útočištěm.

Kvakoš

Při večerní vycházce našim krajem můžeme
z oblohy nad sebou zaslechnout zvláštní
silný kvákavý hlas a pokud to ještě viditelnost dovolí zahlédnout také přelétat ptáka
připomínajícího malou volavku. Je to kvakoš
noční.
Kvakoš patří do čeledi volavkovitých. Délka
jeho těla je přibližně 60 cm a rozpětí křídel
okolo 100 cm. Na celkovém vzhledu vyniká
černé temeno hlavy a hřbet, křídla jsou šedá,
břicho světlé, ve svatebním šatu zdobí
dospělého ptáka několik dlouhých bílých,
úzkých per vyrůstajících v týlu. Vzrostlá
mláďata jsou hnědá hustě světle skvrnitá.
Kvakoš je tažný. V září odlétá zimovat do
Afriky odkud se k nám vrací v dubnu. Jeho
život je pevně svázán s vodou. Setkáváme se
s ním proto nejčastěji v okolí rybníků, řek,
potoků, při častých mnohdy dosti dalekých
výpravách za potravou také na méně
obvyklých místech jako jsou odtokové stoky,
požární nádrže, jezírka v parcích apod.
Hnízdí v koloniích zpravidla na křovinách
nebo stromech při březích a na ostrůvcích
vodních ploch. Hnízdo je postaveno z větví
na základu ze silnějších klacků. Snůška čítá
3-5 modrozelených vajec. Potravu tvoří ryby,
obojživelníci a také hmyz.
V jižních Čechách hnízdí kvakoš noční na
Třeboňsku a Českobudějovicku. K nám zalétá
zejména na Křemžský rybník, kde můžeme
vidět i několik ptáků současně postávat v typické přikrčené pozici na břehu těsně nad
hladinou. Odtud také podnikají denní,
častěji však večerní přelety do okolí. Většinou
jednotlivci se pak objevují třeba v Holubově
na rybníce za Grafobalem nebo na rybníčku
na Dobrovodském potoce u Dolejších.
O tom, jak dokonale dokáží využívat každou
příležitost k lovu, jsem se přesvědčil jednoho
večera začátkem června letošního roku.

V příspěvku bylo čerpáno z materiálů České
společnosti ornitologické
- Pavel Jakeš Vlastní ilustrace / Kvakoš noční
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Plněný sýrový koláč
100 g vody, 200 g mléka, 5 g sušeného droždí,
cukr nebo sladěnka, 410 g hladké mouky,
5 g oleje, 15 g másla, 8 g soli.
Náplň:
550 g směsi sýrů (zde gouda, mozzarella tvrdá
i měkká, parmazán, 50 g změklého másla,
1 vejce (použít cca polovinu na náplň, polovinu
na potření).
Na potření:
zbytek vejce, asi 3 lžíce zakysané smetany
Do prázdninového čísla našeho Zpravodaje jsem připravila pár typů na letní
oběd nebo večeři. Moučník Eskymo je od
paní Helenky Hejnové z Holubova a je
opravdu výborný a stojí za vyzkoušení.

Celerové placičky
30 dkg celeru, 2 vejce, 5 lžic mouky nebo
drcených ovesných vloček, 10 dkg uzeného
sýra, 40 g petržel, sůl , pepř

Vypracujeme kynuté těsto a necháme 30 - 60
min. kynout. Rozdělíme na 3 části, z každé
vyválíme slabou placku, na kterou naneseme
náplň (smíchání všech ingrediencí) a necháme volné okraje. Okraje pak přehneme
doprostřed, aby se náplň zcela zakryla
a znovu vyválíme, aby se spoje spojily.
Doprostřed uděláme dírku, pro únik páry.
Potřeme zakysanou smetanou a vejcem.
Pečeme na 200°C prvních 8 min., poté
teplotu zvýšíme na 230°C a dopékáme
dozlatova - cca 5 - 8 min.

Celer nastrouhat najemno, sýr nahrubo
(použila jsem uzený eidam), přidat 1 celé
vajíčko, malou hrst posekané petrželky,
malinko soli, pepř a zahustit - použila jsem
2 lžíce mletých vloček a lžíci strouhanky.
Vytvarovat placičky a klást na pečící papír
lehce potřený olejem. Pekla jsem na 200 °C
ca 20-25 minut.

Krém:
uvařit 2 kokosové pudinky v 0,5 l mléka.
Nechat vychladit a přidat ¾ másla utřeného s
cukrem,
nakonec
vmíchat zakysanou
smetanu a krém natřít na upečený korpus a
polít čokoládou.

FISH AND CHIPS
filé, sůl, pepř, hl. mouka
těstíčko: 220 g hl.mouky, 280ml chlazeného
piva, 3 lžičky prášku do pečiva/ olej na smažení
Vymícháme ingredience na těstíčko a obalíme v něm osolené, opepřené a moukou
poprášené rybí filé. Smažíme ve vyšší vrstvě
oleje dozlatova. Podáváme s domácími
hranolky a tatarkou.

Moučník Eskymo
1 hrnek cukru, 0,5 hrnku oleje, 2 celá vejce
– utřít a přidat 2 hrnky polohrubé mouky,
1 hrnek mléka, prášek do pečiva, vanilkový
cukr, kakao, upéct korpus

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

Obec Holubov
nabízí
od 1. 10. 2021
k pronájmu prostory
Restaurace Pod Kletí
v Holubově.
Více informací
na Obecním úřadě
v Holubově nebo na
tel. 602 305 953
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Paní Alice Oubramová z Třísova nás
požádala o zveřejnění tohoto dopisu.

Dovolená gynekologické ordinace
ve Křemži:
srpen : 23. 8. - 30. 8. 2021
MUDr. Milan Tomešek
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