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Výsledky hlasování
Obvod: 10 – Český Krumlov
Obec: Holubov

+) postupující kandidát

Volby do zastupitelstev krajů - konané dne 7. 10 - 8. 10. 2016
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Jihočeský kraj
Okres: Český Krumlov
Obec: Holubov

strana

1

Vítání občánků 2016
V sobotu 1. října 2016 přivítal starosta obce
11 nových holubovských občánků. Součástí
tohoto slavnostního aktu bylo jako již tradičně
vystoupení dětí z naší základní školy, které
s nimi připravila Mgr. Jana Knížková.
- MS -

Marek Harvalík

Adéla Pelechová

Jan Bušta

Alena Mandátová

Miroslav Schvarz

Sebastian Stehlík

Ondřej Němeček
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Magdaléna Oušková

Maja Stříteská

Tereza Duchoňová

Tereza Cudlínová
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY - CO NÁS BAVÍ

Prázdniny skončily,
nový školní rok byl
slavnostně zahájen
a tak nastal čas
zahájit i celoroční
školní projekt s názvem Letem světem.
Letošní první projektový den – Let nad Blanským lesem připadl
na 9. září, kdy jsme se všichni sešli
v tělocvičně a seznámili jsme se s novým
projektem. Nejprve bylo potřeba se rozdělit
do menších pracovních skupin takzvaných
letek. Letos bylo rozdělení předem určeno
a žáci si mezi sebou ve své letce vybírali

kapitána. Když bylo rozhodnuto o kapitánovi, každá skupina si ještě vylosovala svou
barvu. Bylo třeba si zvolit hlavního kapitána,
aby byla zajištěna dobrá spolupráce a fungování. Poté už jsme se mohli přemístit na
školní zahradu, kde jsme se snažili poznávat
členy své letky nejen při hře, ale i spoluprací
ve skupinách. Na závěr jsme se ještě
přesunuli do tříd, kde si každá skupina
vymýšlela vlastní logo a zjišťovala zajímavé
informace o Blanském lese, ze kterých jsme si
pak na památku prvního projektového dne
vytvořili obrázek rysa.
- Jana Knížková -

PŘÍSAHA LETEK
1. KDO, CO
My členové naší letky přispíváme k dobré
náladě všech.
2. KOHO, ČEHO
Bez přátelství a spolupráce nikam nedoletíme.
3. KOMU, ČEMU
Nám všem se bude lépe cestovat, když budeme
ohleduplní, pečliví a vždy přiložíme ruku k dílu.
4. KOHO, CO
Budeme poslouchat moudrá slova kapitánů.
5. OSLOVUJEME, VOLÁME
Letko, vždy vyslechni názory druhých!
6. O KOM, O ČEM
O svém cestování vyprávějte ostatním a veďte
si kroniku.
7. S KÝM, ČÍM
S nadšením a odvahou poznáváme svět.

Zahájení školního roku
Prázdniny utekly jako voda a všem žákům s prvním zvoněním ve
škole nastává nový školní rok. Již tradičně byl první zářijový den
slavnostně zahájen v tělocvičně základní školy. Sešli se tu nejen
všichni žáci, ale i rodiče a prarodiče našich nových prvňáčků,
zaměstnanci školy a milý host pan starosta obce Jaroslav Franěk,
který všem popřál spokojenost, zdraví a úspěch v novém školním
roce. Zavzpomínal také na svá školní léta strávená v holubovské
škole, na kamarády, pana ředitele, ale i na drobné lumpárny a
zážitky, které prožil zde ve škole. Našim novým prvňáčkům předal
pamětní list, který jim má připomínat jejich jeden z nejdůležitějších
okamžiků v životě a to vstup do základní školy. Starší spolužáci je
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přivítali v novém školním prostředí malou
kytičkou.
V letošním školním roce nastoupilo do
základní školy celkem 56 žáků. I. třídu, která
je jako v minulých letech samostatná, tvoří
6 dívek a 5 chlapců. Do II. třídy chodí 26 žáků
2. a 3. ročníku. III. třída se skládá ze 4. a 5.
ročníku a navštěvuje ji 19 žáků. Pedagogický
sbor je složen ze tří třídních učitelek, jedné
učitelky netřídní, asistentky pedagoga a
vychovatelky školní družiny. V mateřské
škole jsou i letos dvě oddělení. I. oddělení
tvoří Zajíčci, o které se starají dvě paní učitelky, mají na starost převážně naše nejmenší
děti. II. oddělení Medvídků navštěvují starší
děti a také o ně pečují dvě paní učitelky.
Celkem je v mateřské škole 43 dětí. Většina
žáků, dětí a zaměstnanců se stravuje ve
školní jídelně. Jídlo pro ně vaří a připravují tři
naše zaměstnankyně. O pořádek a úklid se
starají dvě paní školnice, jedna v ZŠ a druhá
v MŠ a ŠJ. Administrativu a účetnictví má na
starost paní účetní.
Věřím, že tento školní rok přinese mnoho
hezkých chvil, na které si všichni rádi po čase
zavzpomínáme. Proto bych chtěla žákům,

dětem, zaměstnancům a rodičům popřát
hodně spokojených dnů, co nejméně starostí
a problémů v novém školním roce. Poděkovat panu starostovi, zaměstnancům OÚ
a příznivcům školy za jejich vstřícný přístup
a ochotu, kterou nám projevují a dokazují

svými činy a pomocí.
Správné vykročení do školního roku 2016
– 2017 a našim nováčkům hodně úsměvů na
tváři přeje ředitelka ZŠ a MŠ Holubov.

poděkování. Po prázdninách nás na naší
zahrádce čekaly kolotoče v nových kabátech.
O ty se postaral pan Mařík, připravil nová

prkna na kolotoč a za nový nátěr i pískoviště
děkujeme pracovníkům Obecního úřadu.

- Mgr. Drahomíra Bodláková -

Zprávičky ze školičky
Ve školním roce 2016/17 dochází do MŠ v
Holubově 43 dětí. Ve třídě Zajíčků je zapsáno
20 dětí a do třídy Medvídků (starších dětí)
dochází 23 dětí. Školní rok zahájili ve čtvrtek
1. září maňásci Kubík a Matěj. Pověděli
dětem, jak to ve školce chodí a na každého
čekalo malé překvapení v podobě maskota
třídy se sladkostí. Již 13. září za námi do
školky přijelo divadlo „Kos“ s pohádkou
„Zamilovaný vodník“. V říjnu se těšíme na
pohádku Divadla Z bedny, kterou pro děti
sehraje pan Pohoda se Soničkou. Doufáme,
že za pěkného počasí babího léta se nám
vydaří výlet vláčkem za koníky. Naši nejstarší
předškoláci si budou chystat vystoupení pro
dříve narozené občany. Tak věříme, že je v
listopadu mile potěší. A ještě na závěr jedno

- Z MŠ Holubov Helena Čížková -
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Skautský tábor

aneb rozlousknutí
detektivního případu
Každý rok se na to těšíme. Na 14 dní v lese,
bez elektřiny, na spaní v teepee a kytaru
u ohně. Ani letos tomu nebylo jinak a tak
jsme hned 1. 7. vyrazili se staršími skauty na
naši louku u Tiché, kde jsme začali stavět. Po
dvou dnech už stálo 11 teepee, kuchyň,
hamouňák, latríny, sprcha, kruh na vlajky, no
zkrátka vše, co je pro chod tábora potřeba.
3. 7. dorazily i mladší děti a dohromady se na
táboře sešly tři družiny: Bobři, Berušky
a Pomněnky.
Každý tábor má nějaké téma, nějakou
táborovou hru. Ano, vedle toho, že děti mají
službu v kuchyni, noční hlídky, a podílí se na
chodu tábora, nesmí chybět ani spousta her
a dobrodružství. Letos děti vyzval detektiv,
aby mu pomohly rozlousknout případ
jistého Františka Zahrádky, což byl skaut,
který se narodil v Cetvinách (kousek od
našeho tábořiště) asi před 90 lety a prožil
nelehký život. To jsme se dozvídali z jeho
deníku, který byl nalezen. Pomocí stroje času
jsme se přesouvali do minulosti a společně
s Františkem zažívali různá dobrodružství
a postupně odhalovali i to, co v deníku za ta

léta už prohlodaly myši. Nakonec jsme také
zjistili, proč nás vlastně detektiv oslovil
– jeho cílem bylo místo, kam František
zakopal vzácné listiny. Detektivova odměna
nebyla skromná - něco na zub, poukázky
např. na masáž a tričko pro každého.
Kromě detektivního pátrání za tajemstvím
deníku se děti zlepšovaly v různých dovednostech a plnily si tzv. odbornosti. Mohly si
splnit odbornost Botanika, Foto Film Video,
Zdravověda, Výtvarník, Dřevorubectví nebo
Herectví. Na konci tábora nám pak na
vernisáži předvedly, co se naučily- uvařily čaj
z bylin, namaskovaly otevřenou zlomeninu,
hrály divadlo apod.
Po prvním týdnu jsme se rozhodli také
vytáhnout paty z tábora a vyrazit na výpravu.
Všichni jsme měli společný směr- tábořiště
Krumlovských skautů. Ti táboří u Malše pod
zříceninou Louzek. Někteří zůstali na noc
tady a někteří pokračovali ještě o kousek dál
a přespali na osadě Jižní řeka.
Samozřejmě nechyběl ani slibový oheň,
u kterého složilo slib 6 skautů a 2 skautky.
Ale všechno, co jsme za těch 14 dní zažili, se
nedá předat na papír. Jsou to jedinečné dny,
chvíle, které trávíte s lidmi, které máte rádi.
Trávíte je v přírodě, ve které z vás spadnou
všechny všední starosti. Ráno začínáte
rozcvičkou v rose a den končíte pozorováním
hvězd na obloze.

Holoubek pokračuje

Zdravím všechny maminky s malými caparty,
kterým tímto oznamuji brzké obnovení
mateřského centra Holoubek, které se
připravuje ve zrekonstruovaných prostorách
suterénu hasičské zbrojnice v Holubově.
Pokud máte zájem o společná setkávání,
tvoření, hraní a další aktivity, dejte mi vědět
na e-mail martankao@centrum.cz. Termín
prvního informačního setkání zašlu
přihlášeným zájemcům, jakmile bude
prostor centra dokončen.
- Martina Geyerová -

Děkuji všem skautům, kteří tomuto věnují
čas.

- Markéta Čížková- Veverka -
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Světlušky a Vlčata zachraňují les na Letním skautském táboře Tichá 2016

Jakou moc mají zlé myšlenky a to, jak lehce
dokážou zatemnit duši člověka, zjistilo 20
světlušek a vlčat z 3. skautského oddílu
Holubov po příjezdu na svou táborovou louku
v Tiché. Ze staré pověsti se dozvěděli, že okolní
lesy byly dříve plné lesních pokladů. O poslední poklad se snažil chlapec Tadeáš,
kterého ovšem při hledání pokladu ovládly
temné myšlenky a z čestného chlapce, který
vždy nabídl pomocnou ruku, se stal hrubián,
který slepě toužil po pokladu bez ohledu na
to, že na své cestě za pokladem ubližuje
přírodě, lesu i lidem. Svými skutky zamořil
zlem nejen celý okolní les, ale i samotnou svou
duši. Z posledních sil zasáhly lesní bytosti,
které jeho černou duši roztříštili na několik
dílů, a každá z bytostí střežila jeden z nich.
Děti získaly mapu zatemněných území, které
se odvážně rozhodly očistit od zla. Co to
obnášelo? Každý den vyrazily se svým
průvodcem Strážcem lesních pokladů do

Příměstské tábory v Holubově

Také během letošních letních prázdnin ožila
skautská klubovna v Holubově dětským
smíchem a křikem. Už třetím rokem sem děti
přicházejí za zábavou, netradičními zážitky
a novými kamarády. Hlavním cílem
příměstských táborů je pomoc rodičům
z okolí zajistit dětem aktivní program během
pracovního týdne.
Letos proběhly tábory ve čtyřech turnusech,
přičemž každý z nich vtáhl děti do jiného
světa. Děti mohly budovat městečka na
Divokém Západě a potýkat se s bandity či

území jedné z lesních bytostí a snažili se
všemožnými úkoly očistit území a získat další
díl Tadeášovy duše, aby ho mohly osvobodit.
A tak se za tábor děti setkaly například s Drtikamenem, Mechorostem nebo s Dryádami.
Ne vždy jejich cesta byla jednoduchá, čas od
času se musely ubránit zlým myšlenkám,
temným stínům, které se nechtěly území, ani
Tadeášovy duše, vzdát. Když Vlčata a Světlušky zrovna neosvobozovali území, měli
čas na plnění vlčků a světýlek, kterým
věnovali alespoň chvíli každý den. Na
letošním táboře si mohli vybrat ze Stopaře,
Ozdobnictví nebo Šifraře. Co nesmělo na
táboře chybět, byla samozřejmě celodenní
výprava, tentokrát k Malši, která tvoří hranice
se sousedním Rakouskem, děti statečně
šlapaly a odpoledne při příchodu do tábora
měly v nohách 13 kilometrů. Tradičními
částmi tábora stále zůstávají ranní a večerní
skautské nástupy, zpívání junácké hymny,
večerní hlídky, služby v kuchyni nebo
slavnostní slibový oheň. Dětem se podařilo
les očistit a po poslední bitvě se zlými stíny,
které navždy dobrem vyhnaly, složily celou
Tadeášovu duši, zachránily chlapce a s jeho
pomocí se vydaly získat onen poslední
poklad. Děkuji dětem i celému vedení za
táborové nasazení a těším se za rok na
objevitelské výpravy po ostrovech!
Za tábor Vlčat a Světlušek 3. oddílu Holubov
- Barča Čížková -

indiány. Nebo prožít týden s koňmi, kdy se
učily respektu a navazování vztahu s těmito
velkými tvory. Také měly možnost vydat se
po stopách ztraceného trampa do
neznámých končin nebo prožít pět dní na
různých planetách s Malým princem.
Součástí táborů jsou vždy nejrůznější výlety
– letos jsme se vydali do lanového parku, za
koňmi na Hlubokou nebo rodinnou farmu
do Kamenného Újezdu.
Na základě ohlasů rodičů i dětí věříme, že se
tábory vydařily, a těšíme se na další ročník.
- Barbora Barešová - Beruška -
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Dětský den
Je 28. května 2016 a všichni, kteří chtěli
oslavit svátek dětí, se sešli na paloučku
včelích medvídků u Holubovského rybníku.
V teepee, které se pro tento den proměnilo
ve včelí domeček, vítali všechny veselé
a soutěží chtivé broučky Čmelda a Brumda.
Každého účastníka vybavili na cestu nezbytnými tykadélky a startovacími kartičkami, na
kterých bylo vyznačeno jedenáct políček pro
stejný počet stanovišť.

Cesta jednotlivými stanovišti nebyla jednoduchá. Broučky na ní čekalo sbírání jahod,
krmení Pučmelouda (který se ovšem
maskoval převlečen za Šreka), chytání
rybiček, střílení z luku, házení věnečků na cíl
a překážková dráha. Ta byla velmi náročná.
Broučci se zde museli vypořádat s přenášením mravenčích vajíček přes bažinu
a hořící obručí. Svůj um museli prokázat i při
minigolfu, válení velké šťavnaté borůvky,
přechodu ve výškách a při chůzi ve vysoké
trávě za pomocí chůd. Nakonec je čekala
broučí svačina plná sladkých perníčků, které
si každý brouček sám nazdobil.

Když se jim na jednotlivých stanovištích
podařilo splnit všechny úkoly, které byly
těžké i lehké, ale hlavně veselé, dostali jako
odměnu balonky, sladkosti a buřt, který si
mohli opéci na ohni.
Úspěch tohoto veselého odpoledne je
z velké části i dílem sponzorů – konkrétně
Obecního úřadu Holubov, paní Hany
Pelechové, pana Jiřího Pelecha a Petra
Marka, kterým tímto děkujeme. Veliké díky
patří všem, kteří přišli a svou radostnou
náladou rozzářili tento den. Příští rok se na
všechny budeme znovu těšit.
- Skauti z Holubova -
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Volejbal v Krásetíně
Dne 6. 7. 2016 se utkala u koupaliště v Krásetíně družstva přátel volejbalu v Krásetíně
a z Českých Budějovic. Podnětem utkání byla
vzpomínka na bývalou tradici volejbalových
utkání v Krásetíně, která se konala vždy den
před vzpomínkovou krásetínskou slavností
na počest popravených krásetínských
občanů během 2. světové války.
Velmi dobře zorganizovaný zápas ze strany
domácích, ke kterému přijeli budějovičtí
v rámci rozcvičky na kole, se setkal s velkým
ohlasem. Ve velmi vyrovnaném utkání
nakonec zvítězila parta z Českých Budějovic.
Velké poděkování za organizaci a přípravu
patří Janu Hůlkovi a uznání patří všem, kteří
se volejbalového klání zúčastnili.
Budějovičtí byli nadšení atmosférou a kvalitou utkání a vzkazují, že příští rok se těší na
opakování.
- Miroslav Zaibl -

Přátelé, už jste se někdy zamysleli nad tím, co
znamená naučit se odpouštět? Jak je to pro
nás důležité, co vlastně odpuštění znamená
a jak se projevuje? Někteří z Vás, co už tuto
záležitost řešili a jsou s ní obeznámeni, nechť
tento článek vynechají a pro ostatní to bude
přinejmenším zajímavé zamyšlení pro další
průběh života. Položme si otázku: proč je tak
náročné a důležité naučit se v životě
odpouštět?
Naše každodenní činnost nám nabízí situace,
které se nám vůbec nemusí líbit: partner
nám způsobuje samé problémy, rodiče se
nám neustále pletou do života, šéf v práci je
dost často nespravedlivý a arogantní,
sousedi nám stále znepříjemňují život a
lezou nám na nervy, kamarád mě zradil,
kolega z práce mě pomlouvá……
V takovém případě se cítíme jako oběti

a neumíme se od nich odpoutat, natož na ně
zapomenout. Mnohdy v sobě stále živíme
křivdu, nenávist, ublížení, odpor, někdy i přechováváme pocity viny, upadáme do sebelítosti, bezradnosti, zatrpklosti nebo naopak
do útočnosti. Potřebujeme zkrátka najít
viníka, aby nám mohlo být lépe a mohli
jsme se alespoň částečně uklidnit. Viníka
většinou bez jakékoliv úvahy hned
označíme: „to on (ona) za to může“a zároveň
si lámeme hlavu „jak nám to mohl (mohla)
udělat?“ To ale není řešení, ale pouze živení
negativních emocí, protože chybu hledáme
ihned v někom jiném dříve, než bychom
začali pátrat přímo u sebe. Dokud totiž sami
neuznáme, že náhody neexistují a nejsou
a že jakýkoliv člověk nebo situace se v našem životě objeví právě ve chvíli, kdy je nám
potřeba výchovné lekce, budeme hledat
viníka v každém a ve všem, dokud nepochopíme, že naším největším nepřítelem je
vlastně naše duchovní slepota, hluchota,
pohodlnost, lenivost či zbabělost.
Častokrát už jste určitě slyšeli:“odpustím, ale
nezapomenu“. Je možné hovořit o odpuštění
a současně nezapomenout? Dává to nějaký
smysl? To „ALE“ je mříž, za kterou vězníme
toho, komu jsme neodpustili. Máme tak ve
svém nitru vězně, který nám nedopřeje klidu,
dokud nedojdeme k poznání, že je třeba
odpustit. Odpustit totiž znamená odstranit
tu mříž, vypustit vězně a prostoupit a prosvětlit vše láskou. Dokud toto neuděláme,
bude nás to vnitřně ničit a obírat o životní
energii, kterou bychom mohli využívat jak ve
svůj prospěch, tak i pro všechno ostatní.
Pokud to dokážeme udělat, staneme se
svobodnými a hlavně - bez duševní zátěže.

Přátelé, je třeba se zodpovědně zamyslet
a uvědomit si, kolik vážných tělesných a duševních nemocí způsobuje nedostatek
odpuštění, vyvolávající podvědomý odpor
nebo až nenávist k někomu nebo k něčemu.
V mnoha případech za příčinou vzniku
zhoubného rakovinného nádoru či jiných
vážných onemocnění stojí neodpuštění
bližnímu nebo i neschopnost odpustit sobě
samému. Sžíráme se a naše duše je
naplněna smutkem. K signalizaci těchto
stavů slouží naše tělo. Je nutné si uvědomit,
že pokud člověk, jemuž bylo ublíženo,
a pocity ukřivděnosti v něm přerostou do
nenávisti, ukazuje většinou na to, že je za

vzniklou situaci přinejmenším i sám osobně
spolu zodpovědný a že situace musela
nastat proto, že ji sám vyvolal nebo také
proto, že se neumí ovládat ve složitých
životních situacích, jako je nemít strach,
nenechat si všechno líbit nebo naopak
nejednat sobecky.
Je důležité umět v životě odpouštět
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a nepřipouštět si křivdy, abychom si neubližovali a neonemocněli. Naučit se odpouštět
můžeme totiž teprve tehdy, když se v životě
naučíme nejdříve děkovat za vše, co nás
potkalo a co k nám v našem životě přichází,
abychom se mohli stát vědomějšími a lidštějšími a tedy i duchovnějšími. Někdy
dokážeme druhému odpustit až po mnoha
letech, ale když druhému odpustíme,
ulehčíme nejenom sobě, ale urovnáme tím i
cestu k vlastnímu poznání a napravení chyb.
Život nás stále přesvědčuje o tom, že na
našem vnitřním stavu se nic nezmění, i když
uvedená osoba, která nám způsobila
ublížení, už není mezi živými. Dokud
neodpustíme, spojení s ní trvá a táhneme si
ho nadále jako olověnou kouli na noze.
Většinou je to tak, že si všechno to, co na
sobě poznáváme a cítíme jako bolestné,
přivoláváme sami vlastní nepoučitelností
a setrváváním v destruktivním duševním
naladění a rozpoložení.
Snažme se proto se radostně vyvíjet a měnit,
aby už bolest a nemoc nemusela přicházet,
protože by nás vlastně neměla v čem poučit
a vychovávat. V dnešních podmínkách,
pokud chce člověk být zdravý, je nevyhnutelná a soustředěná práce na změně sebe
sama nutností a to, aby člověk stále aktivně
pracoval na obnově vlastní duchovnosti
považuji za povinnost. Snažme se udržet
zdravý vnitřní nadhled, bez předsudků
i v těžkých životních zkouškách a dospět
k tomu, abychom dokázali žít v harmonii
a odpuštění trvale.
No a kam se podívat po dovolené a prázdninách? Někdo dal přednost moři, někdo
naší krásné vlasti. Už jste byli někdy na
Javorníku na Šumavě? Je to nejvyšší vrchol

Javornické hornatiny (1066 m) a nachází se
v severozápadním okraji okresu Prachatice
nad stejnojmennou vesnicí - neboli je to za
humny. Výškově je srovnatelný s naší Kletí,
ale původní kamennou rozhlednu v 70,
letech minulého století přerostl smrkový les
a rozhledna přestala plnit svou funkci. Proto
v letech 2002-3 byla rozhledna navýšena do
39 m (foto). Pro toho, kdo se chtěl ještě letos
podívat a něco projít na Šumavě, je to
možnost ještě něco trochu zachránit,
protože z tohoto místa má Šumavu jako na
dlani. Mají zde i přírodovědně naučnou
stezku, na které můžete navštívit kapličku
svatého Antonína Paduánského(foto) a mají
zde i menhiry, jako je Měsíční kámen(foto),

Mudrc, Dvojčata, ale i Sluneční nebo
Královský kámen. Naučnou stezku lemují
informační panely, kde si veškeré informace
pohodlně načtete. Na občerstvení jsou v obci tři restaurace a ještě i pár penzionů
s občerstvením, takže žádné velké svačiny
s sebou neberte. Autem jste tam pohodlně
za hodinu a čtvrt a cesta je docela příjemná.
Zdá se mi, že letošní babí léto chce alespoň
trochu napravit, co pravé léto pokazilo, tak
neváhejte a udělejte si před zimou ještě
pěkný výlet.
Krásné babí léto Vám přeje.
Mějte se dobře.
- vakl -

oddělené vysokými břehy vyhrnutého bahna.
Vhodné k pozorování čírek je období jarního
a podzimního tahu, kdy se na velkých
vodních plochách jihočeských rybníků
objevují hejna o počtu několika desítek až

stovek jedinců. V příspěvku bylo čerpáno
z materiálů České společnosti ornitologické.

Čírka

Zahlédneme-li na mělčině v břehu rybníka
skupinku nápadně malých kachen, které
často noří hlavu pod hladinu, nebo na ni
panáčkují s ponořenou přední polovinou
těla, jsou to čírky. Tyto kachny jsou u nás
zastoupeny dvěma druhy – čírkou obecnou
a modrou. Kačer čírky obecné je nápadný
kaštanově hnědou hlavou s širokým tmavě
zeleným pruhem přes oko a žlutým polem
pod ocasními pery. Kačera čírky modré
poznáme podle výrazného bílého proužku
nad okem a světle šedých boků. Samičky
obou druhů jsou nenápadné hnědé s tmavým skvrněním.
Ještě v dobách mého dětství obě čírky na
našich vodách běžně hnízdily. V několika
posledních desetiletích však jejich početní
stavy dramaticky poklesly a v současnosti je
můžeme považovat za vzácné. Hlavním
důvodem je úbytek jejich přirozeného prostředí. Z krajiny téměř zmizely
mokřady a zadní části rybníků plynule předcházející do travnatých luk, jsou dnes často

- Pavel Jakeš (vlastní ilustrace Kačer čírky obecné)
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CO TO JE?

Tato otázka asi napadne většinu lidí, kteří
objeví schránku ve tvaru chaty na Kleti
s rozhlednou poblíž obecního úřadu v Holubově, navíc ještě na něčem, co z dálky
vypadá jako „kuří noha“. Když k ní přijdete
blíž, tak zjistíte, že je na ni namontovaný
visací zámek, takže Vaše fantazie začíná
pracovat na plné obrátky a přemýšlíte, co asi
ukrývá. Nebudeme Vás dlouho napínat. Tato
„schránka“ je nově založenou keší (neboli
keškou) turistické oblasti PodKletí. Vy, kteří
se s oblibou vydáváte na nová a zajímavá
místa, abyste hledali dobře ukryté kešky, jste
už „ doma“. A těm, kteří pořád nevíte, o čem
mluvíme, prozradíme, že schránka neukrývá
poklad, ale tzv. logbook (něco jako
návštěvnickou knihu), pár drobností a Výzvu
pro tu skupinu lidí, kteří si říkají „kačeři“.
Prosíme Vás proto, neničte nám tuto
schránku! Možná i díky ní přijedou navštívit
Holubov, Kleť a vůbec tento malebný kout
Jižních Čech lidi z opravdu velké dálky.
Že byste se chtěli o geocachingu dovědět
něco víc? Je mnoho serverů, na kterých se dají informace hledat. Informace
o Holubovské keši jsou uloženy na
www.geocaching.com (nick PodKletí). A pokud

jste ještě neslyšeli o turistické oblasti
PodKletí, která schránku založila a bude
se o ni starat, podívejte se na
www.jihoceskyvenkov.cz. Zjistíte tam ne
jenom to, že Holubov a CHKO Blanský les

jsou její součástí, ale i to na jaké výlety
a kulturní akce ve vašem okolí můžete vyrazit.
A pokud zjistíte, že je schránka poškozená,
budeme Vám vděčni za zprávu, abychom ji
mohli uvést do původního stavu.

dkg cibule nakrájené na kolečka, 100 ml
vinného octa, 1 lžička sladké papriky, 1 lžička
soli, 1 Gelfix 3:1, 10 dkg cukru.
Zeleninu vložíme do kastrolu, přidáme ocet,
sůl, papriku a podusíme asi 10 minut. Gelfix
smíchaný s 2 lžícemi cukru přidáme do
zeleniny, vmícháme zbytek cukru a přivedeme k varu, Vaříme asi 1 minutu a horké
naplníme do skleniček, které obrátíme
dnem vzhůru.

Domácí vegeta
Pro toto číslo Holubovského zpravodaje
jsem připravila pár podzimních receptů
pro inspiraci.

Pochoutka z paprik a rajčat
(vyzkoušený recept pana Zdeňka Hosmana)

½ kg paprik nakrájených na kostičky, ½ rajčat
oloupaných a nakrájených taky na kostičky, 15

Základ tvoří nastrouhaná mrkev, petržel, celer,
ale můžete si přidat i jinou zeleninu, třeba červené kapie nakrájené na kostičky, cibuli,
česnek. Vše osolit a přidat nasekané zelené
natě a koření dle chuti – já jsem přidala
kurkumu a pálivou papriku.
Směs rozložíme na plata sušičky nebo na
pečící papír na plech do trouby a sušíme při
zhruba 50 °C až zelenina při rozlomení
praská. Poté ji můžeme v mixeru rozsekat na
menší kousky .

Hrušková povidla
Hrušky oloupeme, zbavíme jádřinců a pokrájíme je na menší kousky. V hrnci je
podlijeme trochou vody a zvolna vaříme
s cukrem - asi 30 dkg na 1 kg hrušek. Vaříme
tak dlouho, až se budou hrušky téměř
podobat kaši.
Do hruškové kaše přidáme kyselinu citronovou, skořici a znovu krátce povaříme.
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Hustá povidla nalijeme do vyvařených
skleniček, do každé vložíme 1 hřebíček a zalejeme lžící rumu. Zavíčkujeme a skleničky
otočíme dnem vzhůru.

Pečená hlíva ústřičná
Kdo máte rádi zdravou hlívu ústřičnou, tak
určitě vyzkoušejte tento recept. Málo práce
a efekt dokonalý.

Podávejte s bramborovou kaší. Málo práce
a efekt dokonalý.
Dobrou chuť všem, kteří naše recepty
vyzkoušejí.
- MS -

500 g čerstvé hlívy ústřičné, 2 stroužky česneku,
1 cibuli na půlměsíčky, olivový olej, máslo,
bylinky podle chuti např. majoránku, tymián,
rozmarýn, šalvěj petrželku, libeček apod.),
kmín, sůl a mletý pepř.
Hlívu očistěte, větší hlavičky natrhejte na
menší kousky, menší nechte vcelku, vložte
do zapékací misky a přidejte nakrájenou
cibuli, česnek, kmín, přidejte olej, máslo a
nasekané bylinky. Osolte, opepřete a vše
promíchejte. Dejte do trouby a pečte asi půl
hodiny.

Program IC Holubov na 4. čtvrtletí 2016
9. října 2016 (neděle od 14:00 cca do 18:00, sraz v Jaronínském sedle)
- exkurze do podzimního lesa v PR Jaronínská bučina a okolí
s botanikem Správy CHKO Blanský les, délka trasy 7 km
10. listopadu 2016 (čtvrtek od 18:00 v IC Holubov)
- přednáška Ing. Jana Indry (Správa CHKO Blanský les):
Památné stromy Blanského lesa.
8. prosince 2016 (čtvrtek od 18:00 v IC Holubov)
- Dřevěná ptačí krmítka: předvánoční tvůrčí dílna.
Příspěvek na materiál 50 Kč.
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Podrobnější informace najdete na stránkách MŽP:
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/spalovaci_stacionarni_zdroje_300kW_sdeleni/$FILE/
OOO-sdeleni_kontroly_kotu-20151013.pdf
Seznam všech odborně způsobilých osob v rámci České republiky naleznete zde:
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php?kraj=all
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Obec Holubov

zve seniory na tradiční Setkání,
které se koná

v sobotu 5. listopadu 2016
od 14.00 hodin
v kulturním sále v Holubově

Vydává: Obecní úřad v Holubově, www.holubov.cz, počet výtisků: 500, MK ČR E 14935, IČO: 00 245 879,
zodpovědná redaktorka M. Svobodová. Tisk: GRAFOBAL BOHEMIA s.r.o.
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