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Zpráva z jednání obecního zastupitelstva

ZO projednalo a schválilo:
- Paušální cenu za odvoz komunálního
odpadu od ledna 2021
- Schválení smlouvy o zřízení věcného
břemene na p.č. 1188
- Zřízení věcného břemene na pozemcích
p.č. 577/1 a 576 v k.ú. Holubov

- Konečnou verzi změny č.2 územního
plánu Holubov
- Výběr provozovatele Restaurace Pod Kletí
Holubov
- Zřízení věcného břemene kanalizace
Planinka
- Zakoupení malotraktoru pro potřeby obce

- Finanční příspěvek pro školu
- Projekt mobilní stěny v sále Holubov

v Holubově k Hamru a dále cesta od
železničního mostu směrem k bývalému
dětskému táboru Pozemních staveb.
Na cestě pod peronem v lesíku jsme vybudovali točnu.
V hasičárně v Krásetíně byla vybourána stará
betonová podlaha a nahrazena novou.
V Třísově jsme opravili cestu z Doubí směrem
k Jindrům.

Samozřejmě dále probíhalo sečení trávy
a úprava veřejných prostranství
Obec finančně podpořila 1. ročník hasičské
soutěže Memoriál Vladimíra Filisteina.
Naše lanová dráha opět v letních měsících
zažila nebývalý nápor, za což jsme
samozřejmě rádi. Měsíc září byl, dle pana
vedoucího, finančně nejlepší za posledních
12 let.

- Roman Kudláček, starosta -

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
Po končícím létě jsme přešli do podzimního
času, který se co se týče počasí velmi vydařil.
Během letních měsíců jsme nezaháleli
a všechny naplánované akce se nám
podařilo realizovat. V základní škole jsme
kompletně zrekonstruovali školní družinu,
horní chodbu, sborovnu a opravili a natřeli
zbývající část oken, tímto máme 1. patro naší
školy opraveno. Zároveň jsme v celé škole
vyměnili klasická svítidla za nové moderní
LED osvětlení. Ve školní jídelně jsme zakoupili a instalovali novou myčku na nádobí.
Původní byla již 12 let stará.
Byla dokončena oprava mostu u holubovského mlýna, kdy si troufnu říct, že se
tato akce velmi zdařila.
Dokončili jsme hřiště pro žákovský fotbal
s umělým povrchem, které bylo částečně
financováno z krajské dotace z POV. Od září
ho plně využívají naši fotbalisté jak žáci, tak
dospělí.
V obecním domě čp. 78 jsme obrousili
a natřeli okna. Byla opravena cesta od ČOV
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K 31. 10. 2021 končí současný nájemce
Restaurace Pod Kletí pan Pavel Kalina, který
zde podnikal od roku 2008. Chtěl bych mu
tímto poděkovat za jeho skvělou kuchyni,
ochotu a profesionální přístup při všech
akcích pořádaných v naší restauraci
a kulturním sále. Od 1. listopadu přichází
noví nájemci manželé Linhartovi z Českých
Budějovic.
Rád bych se vrátil ke svozu komunálního
odpadu, kdy od příštího roku bude, jak již
bylo schváleno, placeno paušálním poplatkem. Zastupitelstvo schválilo částku 350 Kč
na osobu a rok. Z rekreačních objektů 500 Kč
za nemovitost a rok. Zatím jsme šli cestou co

nejnižšího poplatku, kdy do této ceny byl
zahrnut pouze skutečný svoz odpadu
+ poplatek RSO Vltava.
Nebezpečný odpad, velkoobjemový odpad,
sběr olejů a bio odpadu budou mít občané
dále zdarma. Pro podnikající subjekty bude
poplatek projednán a stanoven do konce
tohoto roku.
Chtěl bych Vás poprosit, třiďte dál odpad
jako doposud, je to jenom na nás, jaká výše
poplatku bude do budoucna.
Přeji Vám hezký podzimních čas, doufám, že
bez jakýchkoliv omezení.
- Roman Kudláček, starosta -

ZPRÁVY ZE ŠKOLY - CO NÁS BAVÍ
I o letošních letních
prázdninách se ve škole
pilně pracovalo. Vymalovala se školní družina,
knihovna, toalety a chodba v 1. patře. Prostory
kolem umyvadel byly
nově obloženy a natřen
byl také zbytek oken.
Po prázdninách se 1. září opět otevřela škola
dětem a ozvalo se zvonění. Úplně poprvé
zazvonilo pro 8 prvňáčků. Oproti dřívějším
letům jsme je spolu s paní učitelkou Lenkou
Korousovou a panem starostou Romanem
Kudláčkem přivítali přímo ve třídě. Všichni

obdrželi pamětní list, který jim tento den
bude připomínat.
V září jsme už stihli několik akcí, které zpestřily
dětem výuku. Všechny ročníky vyrazily se
svými učiteli na výlet. Prvňáčci jeli vlakem do
Třísova a přes Dívčí kámen se vraceli do školy.
Pan učitel se svou třídou vyrazil vlakem do
Vrábče, odkud šli na Kluk a pak se vraceli
stejnou cestou zpátky. Nejstarší děti potom
s paní učitelkou jeli do Plešovic a odtud se
pěšky vydali do Holubova.
Nejnapínavější byl asi cvičný požární
poplach, který jsme naplánovali a zrealizovali společně s HZS Křemže. Ve škole
dokonce zůstal žák, který musel být

zachraňován. Hasiči potom dětem předvedli
i techniku a vybavení hasičského vozu.
Poslední zářijovou sobotu jsme navštívili
s několika zájemci o historii Regionální
muzeum v Českém Krumlově. Prošli jsme si
celé muzeum, kde jsme viděli mnoho
artefaktů, které pocházely z Třísova a Dívčího
kamene. Naším hlavním cílem ale byla
výstava „Se lvem za svobodu“, která nás také
velmi nadchla.
V pondělí před státním svátkem jsme ve
škole ještě stihli moštování.
Závěrem bych chtěla všem popřát, aby tento
školní rok proběhl tak jak jsme byli vždy
zvyklí a aby děti strávily co nejvíce času se
svými spolužáky a učiteli ve škole a ne na
distanční výuce.
- Mgr. Vendula Vernerová -
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Zprávičky ze školičky
Ve školním roce 2021/22 do Mateřské školy
v Holubově dochází 42 dětí. Naše nové
kamarády po prázdninách uvítali maňásci
Kubík a Kačenka. V pondělí 13. září jsme se za
velmi pěkného počasí vypravili na fotbalové
hřiště. Zde nás čekala ukázka a povídání
o dravcích. Pohádku „Jak se uspává příroda“
nám 22. září přijelo zahrát divadlo Okýnko.
V měsíci říjnu se chystáme na procházku
k poníkům v Krásetíně, těšíme se na další
divadlo

a nejstarší předškolní děti již chystají
vystoupení pro dříve narozené občany. U nás
ve školce se máme na co těšit.
Přejeme dětem a jejich rodinám i všem
čtenářům především pevné zdraví a krásné
dny podzimu.
- Za MŠ Holubov Helena Čížková -
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Tábor starších skautů

Skautský tábor Kdo přežije II
4. – 16. 7. 2021

I s letošními prázdninami
přišlo tradiční vyvrcholení
skautského roku, tábor. Za
dodržení všech potřebných opatření jsme opět
po roce na čtrnáct dní
osídlili naší táborovou louku. Myslím, že jak
děti, tak dospělí, všichni jsme se po nesnadném roce odloučení a online schůzek
upřímně těšili na skutečné setkání a prožití
táborových zážitků. U vlajkového kruhu se
letos na pravidelných nástupech setkávalo
5 družin. Nejmladší holčičí družina Smajlíků,
dále chlapecké družiny mladších skautů
Netopýři a Vlčata, družina starších skautek
Pomněnky a roverská družina Bobrů. S týmem vedoucích a s malými pozorovateli měl
letošní tábor 42 účastníků. Kromě
nejmladších Smajlíků se všechny družiny
letos zapojily i do příprav a stavby tábora.
Společnými silami byl v neděli 4. 7. tábor
připraven a mohla vypuknout táborová hra.
Už před táborem byly děti dopisem pozvány
k účasti ve slavné reality show, Kdo přežije.
V neděli večer byla soutěž slavnostně s celým
štábem zahájena. Ze skautských družin se
staly soutěžní týmy, které spolu bojovaly
o vítězství. Všichni šli do soutěže s plným
nasazením a odhodláním vyhrát. Čekalo je
devět výzev, ve kterých museli prokázat
schopnost přežití v obtížných podmínkách.
Prověřována byla fyzická zdatnost, schopnost spolupráce, znalost přírody i skautských
dovedností, kreativita a mnoho dalšího.

Skautský tábor mladších
skautů a skautek
Tábor snů

Tak se jmenoval tábor Vlčat a Světlušek
z našeho oddílu. Každý den ráno děti vzbudily
spícího vedoucího v „táborové“ posteli, který
jim vyprávěl o svém snu. Téma snu pak bylo

Nejdůležitější a největší výzva společná pro
všechny týmy bylo udržet po celý tábor
hořící oheň, který si během první výzvy
musely rozkřesat pomocí pazourku a troudu.
Každý den po ranním nástupu, se děti
scházely na kmenových radách, kde si
rozdělovaly denní úkoly a to zajistit dříví na
oheň a péče o oheň, službu v kuchyni, hlídky,
pořádek v táboře a zápis do kroniky. Vítězem
celotáborové reality show se nakonec stal
tým Fred a spol., který jako poslední udržel
svůj hořící plamen v dobrodružné noční hře.
Výhercům gratulujeme!
Táborová hra byla jen částí všech prožitků.
Nechyběly ani ,,sranda hry‘‘, jako například
malování prstovými barvami všemi částmi
těla, rolová hra nebo tradiční ringo turnaj. Na
workshopech si děti mohly zahrát netradiční

sporty, užít relaxaci s pleťovou maskou nebo
připravit výborné palačinky.
Také letos jsme během tábora věnovali čas
pomoci okolí a to prostřednictvím patronátů, kdy se pod vedením odborníků
staráme o část chráněného území nedaleko
našeho tábořiště.
Další intenzivní zážitky prožili skauti a skautky na výpravách nebo při noční stezce
odvahy. Velmi důležitý byl pro mnohé večer,
kdy u tradičního slibového ohně stvrdili své
odhodlání na skautské cestě slavnostním
slibem.
Všem účastníkům, týmu vedoucích a kuchařek patří velký dík a těšíme se na další
společné zážitky ve skautském roce 2021
/ 2022.
- Kristýna Kollarová -

tématem táborové hry. První den vládly
hvězdy a Malý princ. Děti putovaly po
planetách a hledaly hvězdu, zdobily si
táborové polštářky a vyráběly lapače snů.
Druhý den překonávaly své strachy a noční
můry. Třetí den se nesl v duchu Jamese Bonda,
se kterým se vydaly na výpravu. Čtvrtý den byl
ve znamení indiánů. Každý dostal své
indiánské jméno a ostatní jej tak celý den

oslovovali. U večerní ho slavnostního ohně
pak slibovali všichni nováčci. Pátý den byl
zajímavý tím, že se z kluků staly holky a z holek kluci. Změnilo se jim oblečení, chování
a holkám přibyly kníry. Poslední táborový den
nás navštívil Asterix s Obelixem a děti jim
pomáhaly s bojem proti Římanům. Celý tábor
skvěle zvládla družina Veverek, Sasanek
a Orlů.
- JN -
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26. září nám bylo ctí
předat skautské vyznamenání - Madaili
Díků zakladateli skautingu
v
Podkletí
bratrovi Františkovi
Hranáčovi – Medvědovi.
Bylo to příjemné setkání, plné krásného
vypravování a vzpomínání. Dozvěděli jsme
se, jak vznikl náš střediskový pokřik nebo jak
to bylo se začátky jeho skautské cesty.
Bratře Medvěde, děkujeme a těšíme se na
další setkání.

Memoriál Vladimíra Filisteina v Třísově
V dlouhé historii našeho sboru není mnoho
let, kdybychom nepořádali hasičskou
soutěž.
Až v loňském roce jsme kvůli pandemii po
dlouhých 20-ti letech soutěž neuskutečnili.
Celých dvacet let jsme soutěž mužů a žen,
která je po celou dobu zařazena do
Jihočeské hasičské ligy, měli pojmenovanou
‘‘tradičně‘‘ O putovní pohár SDH Třísov.

To vše se minulým covidovým rokem
změnilo.
V našem sboru působilo mnoho výrazných
osobností, které ovlivnily nejen život u nás,
ale i v široké hasičské společnosti. Mezi ně
můžeme směle vedle majora Jaromíra
Urbana zařadit i Leoše. A na jeho počest jsme
soutěž přejmenovali na Memoriál Vladimíra
Filisteina.

To jen na vysvětlenou. Soutěž samotná se
kromě slavnostního úvodu, kde náš kronikář
a bývalý starosta pan František Veis přednesl
medailonek o životě a práci Vladimíra
Filisteina, rozeběhla tak jak jsou všichni
zvyklí. Velkou novinkou bylo jen to, že
putovní pohár byl připraven i pro kategorii
žen.
Na závěrečnou soutěž 22. ročníku JČHL
a VCČK k nám do Třísova v neděli 12. září
přijelo celkem 35 družstev mužů a žen
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z celého Jihočeského kraje bojovat v požárním útoku na nástřikové terče.
V celkovém pořadí ligy bylo mnoho
neznámých a tak den sliboval velmi zajímavou a napínavou podívanou. A také ano. 22
mužských a 13 ženských družstev se rvalo
o celkové umístění až do samého závěru. Ve
velké konkurenci se ukázala i dvě družstva
domácích. To první složené z velmi mladých
závodníků si nevedlo vůbec špatně a je
naděje, že jednou dosáhnou velmi vysoko.
To druhé vzniklo jako pocta Leošovi a byl to
tým, který se i pod Láďovovým vedením

proháněl po soutěžích naposledy před více
jak 10 ti lety. Den před soutěží dva pokusy
v tréninku a v neděli krásný výkon na hrišti.
To byl plán , který se vydařil a všichni jsme si
to náramně užili. Celá tato událost přilákala
také množství fanoušků a diváků z širokého
okolí, což mělo za následek obsazení všech
možných ploch okolo koupaliště parkujícími
auty. Děkujeme majitelům pozemků za
shovívavost. Mezi hosty byli i minulý a současný starosta okresního sdružení, pánové
Jaromír Marek a ing. Alfréd Krenauer. Jejich
návštěvou jsme byli poctěni.

O hladký průběh soutěže se staralo kromě
rozhodčích i množství lidí u občerstvení
a v technické četě.
No a jak to dopadlo? Na prvních místech se
v mužích umístila družstva Holubov, Srubec,
Žernovice. A mezi ženami byla nejlepší
družstva Milenovice, Lišov B, Lišov A.
V našem sboru věříme , že jsme touto soutěží
započali novou tradici a budeme v ní
pokračovat mnoho let a vzpomínat tak na
našeho Leoše.
- Za SDH Třísov Miroslav Kouba -
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Moje závody
Matěj Havel pravidelně trénuje 2x týdně
v posilovně Loděnice , kde trénuje veslování
na veslařském trenažeru a vzpírání benchpress. Letos v únoru byla prvně kvůli covid
vypsána soutěž mistrovství ČR ve veslování
on-line. Ve stejný čas se počítačově spojily
trenažery závodníků a závod se jel z domova.
Matěj se umístil ve své kategorii na prvním
místě.
Další závod mistrovství ČR v benchpressu se
uskutečnil 13. září v Český Budějovicích.
Každý závodník se před závodem váží
a výkon je poté přepočítán Wilksovým
koeficientem. Matěj na závodech zvednul 65
kg a s váhou 43 kg se stal po přepočtu
vítězem ve své kategorii. V přípravě
pravidelně zvedá 70 kg, ale tréma ve druhém
pokusu sehrála své.
Za vítězství v soutěži je Matěj moc rád
a kdyby jste ho potkali, tak si o tom rád
povídá.
- Matěj a Milan Havlovi -

Mistři Evropy třídy
Tornádo jsou z Holubova
Sourozenecká dvojice Michaela Pavlišová na
kormidle a Marek Pavliš na kosatce získala
na katamaranu Tornádo titul mistrů Evropy.
Tento historický úspěch se jim podařil na
německém jezeře Forgensse ve Füssenu ve
dnech 20. – 25. 7. 2021. Závodu se zúčastnilo
17 posádek ze šesti zemí. Míša a Marek
získali titul mistrů Evropy ve všech
kategoriích a navíc Míša je první žena
v historii, které se to podařilo na kormidle
katamaránu Tornádo a Marek, ten je ve 14 ti
letech nejmladším držitelem tohoto evropského titulu.
Téměř po uzávěrce tohoto čísla přišla zpráva,
že sourozenci Pavlišovi se umístili na druhém
místě Mistrovství světa v řecké Soluni.
Chtěl bych tímto poděkovat jak Matějovi
Havlovi , tak Míše a Markovi Pavlišovým za
jejich skvělé výkony a reprezentaci naší
obce.
- Roman Kudláček, starosta -
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Domácí Holubov na turnaji obhájil třetí místo z loňska, zlato zamířilo do Křemže
Srpnový turnaj nabídl strhující podívanou, kdy divák do poslední minuty
nedokázal odhadnout, na které příčce se
jednotlivé mančafty umístí.
K Holubovu i místnímu fotbalu neodmyslitelně patří tradiční Memoriál Milana
Bušty, jehož se pravidelně účastní celky
z blízkého okolí. Letos se turnaj musel obejít
bez týmu Zlaté Koruny, nicméně i přes
absenci zlatokorunských se bylo na co
koukat a zbývající tři kluby předvedly
famózní výkony. Jednotlivá utkání byla tak
vyrovnaná, že o vítězi turnaje nakonec
rozhodly až body ze vzájemných zápasů.
Navíc během každých sedmdesáti minut
hrací doby se síť v brankách rozvlnila
alespoň čtyřikrát. Gólová nadílka byla
tentokrát skutečně bohatá.
Kvůli nedostatku hráčů bylo odvoláno
utkání černodubských a holubovských
starších pánů, tudíž se o zahajovací zápas
postaraly celky z Černého Dubu a Křemže.
Od začátku úvodního zápasu tahali křemežtí
za delší konec. Díky efektivní souhře
a energii zdolali soupeře 5:0 a po krátké
pauze se postavili proti Holubovu, který v

tomto turnajovém derby ukázal, že doma se
jen tak porazit nenechá. Skóre žlutočerní
otevřeli už ve třetí minutě, kdy se po
krásném úniku blísknul gólem Daniel Trapl a
o pouhé tři minuty později přidal další
branku Milan Tomi. Díky neutuchajícímu
zápalu vedl domácí tým v polovině zápasu
4:0.
Druhá polovina utkání byla ze strany
pořadatelského týmu poněkud pasivnější.
Inkasovali tři branky a k vyrovnávacímu gólu
stačilo v mnoha případech jen málo. Přesto
nakonec po závěrečném hvizdu sudího
opustili holubovští hřiště jako vítězové.
Entusiasmus ze zápasu se Křemží však už
nebyli schopni přenést do utkání s Černým
Dubem. Byť vedli už v první minutě díky gólu
Milana Tomiho, černodubští byli nakonec
urputnější a otočili skóre na konečných 1:3.
I přes svůj výkon proti Křemži nakonec
Holubov skončil třetí, bodově jej totiž
přeskočil Černý Dub. Zlato si nakonec
odvezli křemežští fotbalisté.
V anketě o nejlepšího střelce zápasu se na
první příčce umístil Milan Tomi z SK Holubov,
který překonal gólmany soupeřů celkem

čtyřikrát. Gólmanem turnaje byl vyhlášen
Petr Kocián ze Křemže a nejlepším sudím se
po napínavém a dramatickém hlasování stal
Antonín Petroušek, jenž dostal o dva hlasy
více, než jeho protikandidát Emil Holub.
Turnaj nebyl jedinou událostí, která se na
holubovském fotbalovém hřišti odehrála.
Díky přispění obce byla na místě bývalého
asfaltového hřiště zbudována nová plocha,
kde hráči budou moci trénovat i za
nepříznivého počasí. Díky tomu nebude
hrací plocha tolik trpět během tréninků
a bude lépe připravena na nadcházející
zápasy. Obci a panu starostovi tak patří velký
dík za ochotu a vstřícnost. SK Holubov také
děkuje svým sponzorům DEK stavebniny,
Kámen a Písek, Autoprofi České Budějovice,
Necoss, Pokrývačství Bušta a holubovské
obci za neustálou podporu. Obrovské
poděkování patří i Františku Kroiherovi st. za
neustálou správu hřiště a trenérovi týmu
Michalu Stropkovi za veškerou snahu a čas,
který investuje do přípravy našich hráčů.
I díky němu se SK Holubov momentálně
umisťuje na čtvrté příčce okresního přeboru.
- JF -
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Posvícení
Dne 25. 9. 2021 uplynulo 10 let od výstavby
naší kaple Sv. Anežky České. Letos nám
počasí opět přálo a tak se na mši svatou sešlo
u kapličky asi 60 věřících. Při této příležitosti
nemohu nevzpomenout těch, kteří se
o toto dílo, na tak krásném místě zasloužili
nejvíce a kteří mezi námi již bohužel nejsou
a to na pana starostu Jaroslava Fraňka
a architekta Vojtěcha Storma.
Součástí posvícení bylo i divadelní představení pro děti „Pohádky z kufru“, v podání
divadelní společnosti MAREDIV z Českých
Budějovic a před obecním úřadem skákací
hrad zapůjčený firmou EON.Pro příznivce
hudby 60. let byl večer připraven koncert
skupiny St. Johnny.
- MS -

Hostinec U Kuchařů
zakončil 13. koncertní sezónu. Letošní rok
jsme museli zrušit první tři plánované
koncerty, Mirka Kemela s Vladimírem
Javorským, Luboše Pospíšila s triem a legendární kapelu Druhá tráva s Robertem
Křesťanem. Věřím, že se nám podaří
muzikanty pozvat příští rok.
První produkce se uskutečnila až v červnu
koncertem známých rockerů Honzy Holečka
a Pavla Marcela. Následoval koncert českého
Boba Dylana, jak je označován písničkář
Vladimír Merta. Ten oživil a zpestřil své staré
skladby i některé novější za doprovodu

mladých skvělých hudebníků Ondřeje Fencla
a Michala Hnátka.
V červenci jsme vzpomínali na písničkářku
Zuzanu Navarovou při skvělém koncertu
Martiny Trchové a Adama Kubáta. Pravidelnými návštěvníky statku U Kuchařů jsou Olin
Nejezchleba a Norbi Kovács. Letos přijeli se
svou domovskou kapelou společně s legen-

dárním zpěvákem Ivanem Hlasem. Toto Trio
není třeba zvlášť představovat, koncert
potěšil zaplněný dvůr.
Děkujeme za spolupráci Obecnímu úřadu
Holubov, s jejich podporou proběhl výborný
koncert Charlie Slavík revue, který všechny
roztančil.
Zářijové koncerty se již konaly v příjemném
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prostředí hospody, které umocnilo skvělý
výkon vynikajícího houslisty Pavla Fischera a
akordeonisty Jakuba Jedlinského. Sezonu
zakončili dva kytaristé Petr Linhart a Pepa
Štěpánek v poklidném rytmu skladeb ze Sudet.
Velmi děkujeme panu starostovi Romanu

Kudláčkovi za podporu a všem návštěvníkům z blízkého i vzdálenějšího okolí.
Věříme, že jsou s programem spokojeni. Na
podzim začneme sestavovat program na
příští sezónu, můžete nám poslat tipy, koho
byste v Krásetíně rádi slyšeli.

Děkujeme nepostradatelnému zvukaři
Jirkovi za výborný zvuk a vám všem za
návštěvu. Těšíme se na viděnou na některém
z příštích koncertů nebo jen při návštěvě
našeho hostince.
- Alena Valentová -

Hrdlička divoká
Menšímu a štíhlejšímu holubu se podobají oba druhy hrdliček naší přírody.
Nejběžnější je šedě zbarvená všeobecně známá hrdlička zahradní, která žije
v bezprostřední blízkosti člověka ve městech i na venkově.
Mnohem vzácnější je hrdlička divoká. Její zbarvení je pestřejší. Vrchní stranu těla
pokrývá peří s černými středy a rezavohnědými okraji, hruď a světlejší břicho má
narůžovělý nádech. Strany krku zdobí skvrny z krátkých černých a bílých proužků.
Ocasní pera jsou černá s výrazným bílým lemem, podle kterého bezpečně určíme
letícího ptáka i na velikou vzdálenost. Její let je velmi rychlý.
Hrdlička divoká je tažná. Na zimoviště v Africe odlétá v září a zpátky k nám se vrací
v dubnu. Obývá otevřenou krajinu s roztroušenou zelení, zejména pole s polními lesíky
a louky členěné pásy křovin a stromů. Setkáme se s ní také v okolí rybníků s pobřežními
porosty, na okrajích lesů, ve větrolamech apod.
Řídké hnízdo z větviček bývá zpravidla umístěno nízko na keřích a stromech. Samička
do něj snáší dvě bílá vajíčka. Potravu tvoří semena rostlin zvláště obilovin.
Hrdlička divoká se během několika posledních desetiletí stala ohrožený druhem naší
přírody. Za dlouhodobým úbytkem tohoto ptáka nejen u nás, ale i na území celé řady
dalších evropských států stojí intenzivní lov a jiné nástrahy na dlouhých tahových
cestách a také změny v zemědělské krajině na hnízdištích.
Hrdlička divoká je druhem především nižších poloh. Na Křemežsku ji zahlédneme jen
velmi zřídka a to například na polích mezi Chlumem a Lhotkou nebo v okolí Mříčí
a Bohouškovic.
- Pavel Jakeš /vlastní ilustrace Hrdlička divoká/
V příspěvku bylo čerpáno z materiálů České společnosti ornitologické
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zkaramelizovat, přidáme tymián, ocet a pepř.
Natrháme si maso a ohřejeme ho. Chleba si
potřeme rozpuštěným máslem, obložíme
masem, cibulkou a sýrem. Sendviče dáme do
trouby nebo na gril, aby se nám na nich
roztekl sýr.

strouhaný sýr. Scedíme špenát, abychom se
zbavili přebytečné tekutiny, pokrájíme ho,
smícháme s vejci se smetanou a okořeníme.
Upečené těsto vyndáme z trouby, sundáme
z něj svrchní pečící papír, dáme na něj
slaninu s dýní a zalijeme vaječnou směsí.
Nakonec to celé dáme zapéct na 170 °C na
dobu cca 35 minut.

Cuketový koláč
2 menší cukety, 1 cibule, 2 stroužky česneku,
200 g balkánského sýra 200 g měkkého
tvarohu, 2 vajíčka, 3 lžíce sekaných bylinek,
pepř + sůl .100 g hladké mouky nebo jemných
ovesných vloček, 1 prášek do pečiva , 100 g
slaniny
Pro podzimní Zpravodaj jsem připravila pár
nových receptů, tak je můžete vyzkoušet:

Sýrové sendviče s trhaným
vepřovým masem
2 velké cibule, 2 lžíce oleje, 2 lžíce třtinového
cukru, 2 lžíce červeného vinného octa, půl
lžičky tymiánu, sůl, pepř, 6 plátků chleba,
2 hrsti čedaru, 1 balení trhaného vepřového
masa (zn. Krahulík)
Cibuli nakrájíme na proužky, opečeme na
oleji po dobu cca 15 minut, mezitím ji
osolíme, zasypeme ji cukrem, necháme

Oznámení pro občany
V sobotu 23. října 2021 pořádá obec
Holubov sběr želeného šrotu na
území celé obce. Železný odpad
můžete složit před domem, občané
z odlehlejších míst a samot musejí
místo skládky šrotu předem oznámit
na tel. 380741229.

V sobotu 30. října 2021 se uskuteční na
území naší obce sběr velkoobjemového
a nebezpečného odpadu dle následujícího harmonogramu.
Třísov - křižovatka pod Vaňků
Třísov - náves

8.00 - 8.15 hod
8.20 - 8.35 hod

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

9.55 - 10. 15 hod

Slaný koláč s dýní
a špenátem
Těsto: 200 g hladké mouky, ½ lžičky soli,
1 vejce, 50 ml olivového oleje a 50 ml studené
vody
Náplň: 150 g anglické slaniny, 1/4 dýně
hokaido, 3 vejce, 200 ml smetany ke šlehání,
80 g libovolného strouhaného sýru, 100 g
mraženého listového špenátu sůl + pepř
+ muškátový oříšek.
Z mouky, soli, vejce, oleje a vody si vypracujeme těsto a dáme ho na 30 minut odležet
do lednice. Mezi dvěma kusy pečícího papíru
vyválíme těsto na tloušťku cca 3 mm, dáme
ho do formy a zarovnáme okraje. Na těsto
položíme pečící papír, který zatížíme
luštěninami a dáme péct na cca 15 minut do
předem vyhřáté trouby na 200 °C . Mražený
špenát podusíme na troše vody a necháme
zchladnout . Nakrájíme slaninu a dýni na
kostičky a osmahneme na trošce oleje.
Prošleháme vejce se smetanou, přidáme

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

Česnek a cibuli nasekáme a osmahneme na
oleji, dáme do mísy a přidáme najemno
nastrouhanou cuketu (vymačkat vodu).
Vidličkou si rozmačkáme balkánský sýr,
přidáme k němu tvaroh, vejce, bylinky,
osolíme, opepříme a smícháme s cuketovou
směsí . Směs zahustíme moukou či jemnými
vločkami a přidáme prášek do pečiva,
vložíme do formy. Nakrájíme slaninu na
nudličky a nasypeme ji navrch (v průběhu
pečení) . Pečeme horkým vzduchem po
dobu cca 50 min.
Dobrou chuť všem, kteří naše recepty
vyzkoušejí.
- MS -

na setkání seniorů
Obec Holubov zve seniory
na tradiční setkání, které se uskuteční

dne 20. listopadu 2021 od 14 hodin
v kulturním sále v Holubově.
Na setkání vystoupí děti z mateřské školky
a akrobatická skupina B-Flies,
k tanci a poslechu zahraje skupina K-club.

Doprava bude zajištěna
z Třísova ve 13.30 hodin
přes Holubov Planinka
a Krásetín a zpět.

Opět žádáme občany, aby uvážlivě
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Melouny pod Kletí
Možná jste to také už zkoušeli pěstovat
melouny u nás pod Kletí v 520 m nad mořem.
Svými výpěstky se nám pochlubili hned dvě
rodiny, Smolíkova a Harvalíkova z Holubova.
Posuďte sami a třeba to příští rok taky zkusíte.
Vypadají krásně a prý byly i sladké.
- MS -

DIVADLO ZASE ŽIJE

Obec Holubov si dovoluje
pozvat všechny spoluobčany na představení MASKA,
v podání hereckého spolku
eNDe Vrábče. V této hořké
komedii Jana Dubědy exceluje Jiří Vlažňák
Vlažný a další. Takže si prosím zapište do
kalendáře datum 13. 11. 2021 a v 19,00
v kulturním sále v Holubově nad nádražím.
Budeme se na Vás těšit my i divadelníci.
Vstupné je dobrovolné a představení mohou
navštívit i větší děti.
Přijďte se pobavit a zároveň podpořit kulturu.

Pozvání senátora

Obec Holubov na pozvání Ing. Tomáše Jirsy,
senátora za náš obvod, pořádá pro občany
návštěvu Senátu.
Na programu bude prohlídka Senátu, oběd
v prostorách Senátu, procházka po Karlově
mostě, projížďka lodí pod Karlovým mostem.
Vše zdarma.
Zájemci se mohou přihlásit osobně na obci nebo
na telefonu 380 741 229 do konce října 2021.
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