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Zpráva z jednání obecního zastupitelstva

ZO projednalo a schválilo:

- Zakoupení bubnové sekačky pro potřeby
obce
- Uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem
Český Krumlov (přestupky)
- Memorandum „Vltavská cyklostezka“
- Odkoupení pozemku p.č. 1189/3 v k.ú. Holoubov
- Rozpočtové změny č. 6-8/2019
- Digitalizaci kroniky /kronika od roku 1914 –
1980 bude zveřejněna na stránkách obce
/www. holubov.cz/
- Schválení výběrového řízení na projekt
„Rekonstrukce Adolfovského rybníka a revitalizace Dobrovodského potoka-Holubov.“
- Roman Kudláček, starosta -

Slovo starosty

Vážení spoluobčané.
Letní období uteklo jako voda a nadešel
podzimní čas.
Během prázdnin a dovolených pokračovaly
práce, které jsme si naplánovali.
V červenci byla vyměněna svítidla veřejného
osvětlení v osadách Třísov a Krásetín, takže
v současné době máme provedenu kompletní výměnu veřejného osvětlení v celé obci.
V měsíci srpnu bylo dokončeno multifunkční

hřiště u školy. V naší škole byla nově zrekonstruována a vymalována učebna 4. a 5. třídy.
Dále obroušena a nově natřena víc jak
polovina oken a vymalována byla i jídelna
školy a školky. Na žádost občanů bylo zhotoveno a namontováno zábradlí v tarasu
u Sedláčků. Začátkem září po spuštění
provozu silnice pod Jáníčkem v Křemži byl
v Holubově zfrézován a následně položen
nový asfaltový povrch vozovky na obecní
komunikaci od základní školy po hasičkou
zbrojnici v celé délce. Toto získala obec
náhradou za objížďku, která vedla přes

Holubov zhruba 2,5 roku. S tímto byla
spojena i oprava komunikace od hasičárny
směrem na Bořinka.
Na naší lanové dráze bude od 14.10. do 1. 11.
2019 provedena výměna podlahy v čekárně
horní stanice a celková údržba, proto bude
lanovka mimo provoz. Pro lanovou dráhu
byla v letních měsících získána provozní
dotace ve výši 300 000 Kč od Krajského
úřadu Jihočeského kraje.
Závěrem mi dovolte popřát všem příjemné
prožití podzimních dnů.
- Roman Kudláček, starosta -
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Multifunkční hřiště
Byla dokončena první fáze multifunkčního
hřiště, které slouží od 1. září především pro
potřeby školy a to pondělí až pátek od 8 do
16 hod. Samozřejmě mimo tuto dobu bude
možno využívat hřiště i pro ostatní občany.
V současné době je možnost půjčení klíčů na
obecním úřadě, u pana Martina Dobrovodského nebo u pana Milana Havla
- Roman Kudláček, starosta -

ZPRÁVY ZE ŠKOLY - CO NÁS BAVÍ
Zahájení školního roku

Vážení rodiče, milé děti,
po
dvou
měsících
letních prázdnin jsme se
znovu sešli v tělocvičně
naší školy, abychom
mezi sebou přivítali
nové prvňáčky a setkali
se s kamarády. Tradičně se této události
zúčastnil i pan starosta Roman Kudláček.
V letošním školním roce jsme přivítali devět
prvňáčků, které bude vyučovat paní učitelka
Lenka Korousová.
Ve II. třídě letos společně usednou žáci 2. a 3.

užily. Zatím jsme ale na začátku a mnoho
příjemných akcí, ale i spousta práce nás
teprve čeká.
Dětem přeji, ať se jim letošní školní rok
vydaří, užijí si spoustu zábavy a naučí se
mnoho nového. Rodičům a svým kolegům
přeji hlavně trpělivost.
Na závěr mi dovolte citovat J. A. Komenského: „Cílem vzdělávání a moudrosti je, aby
člověk viděl před sebou jasnou cestu života,
po ní opatrně vykračoval. Pamatoval na
minulost, znal přítomnost a předvídal
budoucnost.“

ročníku. Jejich třídním učitelem je nová
posila našeho pedagogického sboru pan
Vratislav Vojnar.
Ve III. třídě bude 4. a 5. ročník letos opět
vyučovat paní učitelka Petra Prokopová.
Celkem do lavic usedne 47 dětí.
Protože si letos připomínáme 350 let od
úmrtí Jana Amose Komenského, ponese se
celý školní rok v duchu tohoto výročí.
Celoroční projekt jsme nazvali „Rok
s Amosem“. První projektový den, při kterém
Krásný školní rok.
se děti seznamovaly s osobností „učitele
- Mgr. Vendula Vernerová,
národů“, již proběhl. Děti již také absolvovaly
ředitelka ZŠ a MŠ Holubov přespávání ve Zlaté Koruně, které si moc
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Zprávičky ze školičky
Ve školním roce 2019/20 je do naší školky
zapsáno 42 dětí. Po prázdninách čekala na
děti zahrada v nových barvách, těšíme se
z nově natřeného zahradního zařízení a také
jídelna dostala přes prázdniny nový kabát.
Za tuto péči patří velký dík panu starostovi
Romanu Kudláčkovi, řemeslníkům a zaměstnancům obce. Děkujeme. A jak jsme ve
školce zahájili? Maňásci Kubík a Kačenka
přivítali malé i ty už trochu větší kamarády ve
školce v pondělí 2. září. Ve druhém týdnu nás
navštívilo divadlo „Kos“ a přivezlo dětem
pohádku „Doktor Léčímrád“. Pan doktor si
uměl legračně poradit s brečimcídou,

Skautský tábor starších skautů
a skautek- Útěk z divočiny
Každé léto vyráží náš skautský oddíl na tábor
a ani letos tomu nebylo jinak. Ještě na konci
června, hned jak děti
dostaly vysvědčení, jsme
najeli na naši táborovou
louku u Tiché a začali
stavět. Po dvou dnech už
se na louce tyčilo 11
teepee, polní kuchyně
byla připravena, jídelna byla „pod střechou“
a tábor mohl začít se vším všudy. A co se těch
14 dní na táboře dělo a jak se dětem líbilo?
Zeptali jsme se jich na pár otázek:

binecajdou i žalovnídou. A následující týden
dětem zpestřili hasiči ze Křemže. Pan Jiří
Struháček a pan Martin Dobrovodský přijeli
hasičským vozem až na dvorek před školku.
A začal podrobný průzkum auta a jeho
příslušenství. Zájmu se těšily hydraulické
nůžky, záchranářský vak, ale nejvíce si děti
užily hašení s vodou. Děkujeme hasičům za
přízeň naší školce a ještě jednou jim vyslovujeme dík od dětí ze třídy Zajíčků a Medvídků.
Nyní se již s dětmi těšíme na první letošní
podzimní výlet vláčkem, čekají nás mnohá
divadla a další společné akce.
Přejeme dětem, rodičům, prarodičům,
čtenářům teplé a barevné dny podzimu.
- Za MŠ Holubov Helena Čížková -

Na co z tábora nejvíc vzpomínáš?
„Jak jsme chodili na záchod na druhou
stranu Malše do Rakouska. Nebo na Setonův
hrnec, což je pěkně nepraktický způsob
vaření!“
„Na celej tábor.“
Jaká je táborová kuchyně? Jaké jídlo Ti
nejvíc chutnalo?
„Výborná! Nejvíc mi chutnaly řízky, čína a
špagety.“
Vařili jste si taky někdy sami? Co?
„No jasně. Třeba v Setnově hrnci, ale moc se
to nepovedlo. A pak pomáháme v kuchyni,
když máme službu.“

strana

3

Hned druhý den jste ztroskotali na lodi...
Jaké to bylo?
„Dobrý, ale zachraňovat holky a převážet je
na člunu se nám moc nechtělo.“
Velkou část tábora jste trávili na pustém
ostrově... Jací byli domorodci?
„Smrděli a na začátku jsme jim moc
nerozuměli.“
„Název jejich týmu Růžové stíny mluví za
vše.“
Jak se vám povedla stavba voru? Fungoval potom a zvládli jste se na něm dostat
pryč z ostrova?
„Povedl se výborně a fungoval absolutně
dokonale.“
„Vory byly kvalitní, protože na nich nejvíc
pracovali Bobři (nejstarší skauti).“
Byli jste se svou družinou na výpravě? Jak
taková výprava vypadá?
„Naše družina měla výsadek (odvezli nás
autem se zavázanýma očima) asi 15 km od
tábora. Nejdřív jsme bloudili. Vlastně jsme
skoro pořád bloudili. Po nějaké době jsme se
potkali s Bobrama v Pohorské vsi. Pak už
jsme věděli kudy do tábora.“
„Na výpravě bylo vtipný, když si Jíťa (vedoucí
družiny) přivázala hamaku ke stromu a ten
spadnul.“
Na táboře jste si plnili odborky...jakou jsi
plnil a jak ti to šlo?

„My holky jsme si plnily speciální odborku
Pomněnka, kde jsme třeba měly ušít
polštářek, nebo něco upéct. Šlo nám to
dobře.“
„Já si plnil divadelníka, bylo to dobrý.“
Byli jste nějak pomáhat v okolí tábora? Co
jste dělali?
„Čistili jsme studánku nedaleko tábora.“
„Ano, čistili jsme kámen a vyměnili v něm
vodu, která nikdy nevyschne. Kluci vedle něj
postavili lavičku.“
K táboru taky patří bojovky...byla tam
nějaká, co tě bavila?
„Bojovky mám rád, všechny byly úžasné.“
Účastnil ses stavby tábora? Jaké to je? Je
těžké postavit teepee?
„Ano, naše družina se účastnila celá, což je
dobře. Ale postavit teepee je těžké.“
Měli jste na táboře Casino, to je docela
neobvyklé. Jak se ti líbilo? Vyhrál jsi něco?
„Bylo to super. Čtveřice nejlepších holek
málem vyhrála.“
„Vyhráli jsme 1000 $ a ještě týdenní plavbu
na luxusní jachtě. S tou jachtou jsme ale
ztroskotali.“
Zpátky domů jste prý přiletěli letadlem...
můžeš nám to nějak objasnit?
„Museli jsme si na letenky vydělat peníze.
Letadlo bylo Áro s křídlama, letěli jsme lesem

a byla to dost krkolomná cesta.“
„V letadle nebyly pytlíky na zvracení.“
Ptali jsme se i vedoucích:
Na tábor jezdíš ve svém volném čase...
přináší ti to něco?
„Zážitky, nejkrásnější západy slunce, hraní na
kytaru, pevná přátelství...prostě všechno!“
Co máš na táboře nejraději?
„Nejradši mám všechno. Nejvíc asi ticho
a klid. Na táboře je vlastně nejlepší, když tam
nikdo není! :-)“
„Večery u ohně...když se zrovna nepřipravuje
žádná noční bojovka, můžeme jen tak sedět
u ohně, povídat, zpívat...děti sice některé
pěkné písničky parodují, ale to k tomu taky
patří :-)“
Tak snad jste po přečtení rozhovoru získali
alespoň částečný náhled, jak takový tábor
vypadá :-) Podrobněji nahlédnout do
táborového života jste mohli při promítání
fotek, které proběhlo 6. 9. v holubovském
sále.
Myslím, že táborové vzpomínky nám budou
ještě dlouho přivozovat úsměv na tváři
a dodávat energii do celoroční činnosti
v oddíle. Děkuji všem vedoucím, že tohle
dělají!
Za tábor starších skautů a skautek,
Veverka- Markéta Vojnarová
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Skautský tábor
mladší skauti
Už jako obvykle patřila louka u Tiché, třetí
týden v červenci, mladšímu skautskému
oddílu. Letošní táborová hra se nesla
v duchu cestovní kolem světa. Navštívili jsme
společně několik kontinentů, kde jsme
poznali, jak tam lidé žijí nebo třeba jaké slaví
svátky. Také jsme se zeptali dětí na pár
otázek a tady jsou jejich odpovědi:

„ Mexiko, líbilo se mi, jak jsme si malovali na
obličej.“

Na jaký kontinent si nejvíce pamatuješ?
„Pamatuji si na Anglii a Londýn, byli jsme na
večeři s královnou.“

Každý plnil jednu odbornost. Jakou jsi
měl/a a jak ti to šlo?
„Měla jsem zálesáckou kuchyni a šlo mi to
dobře.“
„Já měla práci se dřevem, šlo mi to dobře a
nejvíce se mi líbilo vypalování lžičky.“
Jaké jídlo ti na táboře nejvíce chutnalo?

„Řízek.“
„Meloun.“
„ Řízky.“
„ Krupicová kaše.“
Co se ti vybaví, když si vzpomeneš na
letošní tábor?
„Letadlo, kterým jsme létali na kontinenty.“
„ Cestovní pas a anglická královna.“
„Výprava na celý den.“
- Martina Opelková -

Posvícení

Letos jsme si připomněli již 9 let od
vysvěcení holubovské kaple sv. Anežky
České a tím oslavili Holubovské posvícení.
Jako tradičně jsme se sešli u kapličky, mši
svatou sloužili společně místní pan farář
Petr Hovorka s mons. Václavem Habartem,
který byl naším hostem. V parku před
obecním úřadem byl pro děti připraven
skákací hrad, od 16 hodin nám pak členové
Divadelního klubu Českokrumlovské scény
sehráli
divadelní představení pohádky
Fimfárum a večer byl pro fanoušky rockové
hudby připraven koncert kapely Led Zeppelin southern revival.
- MS -
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Rybářské závody v Holubově

a 3. pan Vlastimil Toušek z Milné ulovil 674
cm ryb.
V sobotu 28.9.2019 se uskutečnil 19. ročník Nějvětší rybu a zároveň pohár MVDr. Petera
rybářských závodů a 4. ročník memoriálu Pavčíka získala paní Růžena Kudláčková
Josefa Hurdy v Holubově.
z Krasetína, která zdolala candáta 79 cm. Na
Zúčastnilo se rovných 90 závodníků ze rybáře čekalo víc než 40 cen a dvě pečená
širokého okolí.
prasátka.
Nejmladším účastníkem se stal teprve 3 Přálo nám počasí a i proto jsme si sobotu
- letý Max Lavička z Krasetína a na druhé báječně užili při harmonice až do pozdních
straně řady stál p. Pokorný Jaroslav z Křemže. hodin.
Na 1. místě se umístila Zuzana Vašová
- Hana Kudláčková, MO ČRS Křemže z Českých Budějovic, která nachytala 879 cm
ryb. 2. byl Jaroslav Kočí ze Sedlic s 737 cm

Vrabec polní
V naší přírodě žijí dva druhy vrabců.
Všeobecně známý vrabec domácí, jenž
věrně provází člověka v samém centru jeho
sídel a vrabec polní, který obývá podobné
prostředí a se svým příbuzným mnohdy tvoří
smíšená hejna, takže bývá často z neznalosti
lidmi považován za stejný druh.
Vrabce polního poznáme snadno. Nápadné
je kaštanově hnědé temeno hlavy a bílá tvář
s černou tečkou pod okem. Na rozdíl od
vrabce domácího s výrazným rozdílem ve
zbarvení samečka a samičky jsou obě
pohlaví zbarvena stejně.
Vrabec polní vyhledává zejména okraje měst
a vesnic. Běžně se s ním setkáme v zahradách,
v blízkosti zemědělských objektů, na okrajích
polí s polními cestami lemovanými hustými
křovinami apod. K hnízdění využívá stromové
dutiny, dutiny ve zdech budov a s oblibou
i vyvěšené budky s průměrem vletového
otvoru 32 mm a rozměrem dna alespoň 12x
12 cm. Hnízdo je složeno z kořínků, slámy
stébel a peří . Potravu tvoří zrní, semena
plevelů a v době krmení mláďat hmyz.
Vezmeme- li v úvahu, že hnízdí až 3x ročně,
může pár krmící v blízkosti velmi pomoci
zahrádkáři s hubením škodlivého hmyzu.
Na podzim se rodiny s vyvedenými mláďaty
sdružují do početných hejn, která se
rozpouští až s příchodem jara.
Vrabec polní je v našem okolí běžně
hnízdícím druhem.

- Pavel Jakeš - (vlastní ilustrace Vrabec polní)
V příspěvku bylo čerpáno z materiálů České

společnosti ornitologické „Ptáci jižních
Čech – Kloubec, Hora, Šťasttný.
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pečení by praskalo. Plát potřeme vrstvou
povidel, posypeme drcenými ořechy,
stočíme do závinu, ten před pečením
potřeme mlékem. Pečeme pozvolna na
150 °C asi 50 minut dozlatova.

Štrúdl z domácího těsta
350 g hladké mouky, 1 máslová Hera, 1 vajíčko,
1 lžíce octa, 6 lžic vody
Z uvedených surovin zpracujeme těsto
a dáme do lednice odpočinout.

kostky, přidáme cukr a vložíme do kastrolku,
zalijeme vodou a 20 minut povaříme.
Poté hrušky přesuneme do pekáčku,
přilijeme šťávu vymačkanou z citronů,
hřebíček a celou skořici. Směs vložíme do
trouby vyhřáté na 90 °C a pečeme cca 3
hodiny. Směs se bude pomalu odpařovat.
Občas nezapomeneme promíchat.
Hotová hrušková povidla vyjmeme z trouby,
vyndáme koření, povidla naplníme do
čistých sklenic, zakápneme rumem, zavíčkujeme a obrátíme dnem vzhůru. Necháme
vychladnout.
Hrušková povidla skladujeme v chladné
a temné místnosti. Takto nám vydrží celou
zimu, nebo dokud je nesníme.

Tentokrát jsem pro vás vybrala pár
podzimních receptů

Dobrou chuť všem, kteří recepty vyzkoušejí.
- MS -

Perníkový závin
300 g hladké mouky, 60 g moučkového cukru,
2 vejce, 50 g másla 2 lžíce medu, ½ lžičky jedlé
sody, lžička perníkového koření, špetka soli
Náplň: 250 g povidel, 100 g vlašských ořechů
Všechny suroviny smícháme a vytvoříme
hladké těsto, zabalíme do folie a dáme do
lednice vychladit. Rozválíme do obdélníku
pozor však, aby těsto nebylo příliš tenké, při

Odpočinuté těsto rozdělíme na dva díly
a vyválíme z nich placky. Každou placku
poklademe pokrájenými jablky tak, aby
zůstaly okraje volné, posypeme rovnoměrně
skořicí a cukrem. Volné okraje přeložíme do
středu přes sebe, oba kratší kraje podložíme,
aby šťáva při pečení nevytékala. Štrúdl lehce
propícháme a pečeme dozlatova.
Těsto je moc dobré a lze ho použít i na jiné
druhy štrúdlu, např. tvaroh s višněmi nebo
mák se švestkami.

Hrušková povidla
2 kg hrušek, 200 g třtinového cukru, 2 dl vody,
2 citrony, celá skořice a 4 hřebíčky
Hrušky oloupeme, zbavíme stopky a jádřince. Zpracované hrušky nakrájíme na

Pozvánka

V neděli 17. 11. 2019 od 14.00 oslavíme
30. výročí svatořečení Anežky České
v kapli v Holubově.
Všichni jste
srdečně zváni.
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Čipování psů

Majitelé psů v Česku mají ještě tři měsíce na
to, aby nechali svá zvířata u veterinárního
lékaře označit mikročipem. Ukládá jim to od
1. ledna novela veterinárního zákona, podle
níž bude povinné očkování psa proti
vzteklině platné jen v případě, že bude zvíře
označeno mikročipem. Jinak hrozí majiteli
pokuta až 20 000 korun.

12.

19.

2019

2019

Zájemci o hromadné čipování psů, ať se
přihlásí do konce října na obecním úřadě.
Tel.: 380 741 229. Čipovat bude MVDr. Pavel
Jahoda.
Zájemci o individuální čipování se mohou
obrátit na MVDr. Petra Pavčíka, který za
tímto účelem
znovu otevře ordinaci
v Holubově.

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

Obec Holubov

zve seniory na tradiční Setkání,
které se koná

v sobotu 16. listopadu 2019
od 14.00 hodin
v kulturním sále v Holubově

DIXIE OUTSIDER Č.B.
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