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Zpráva z jednání obecního zastupitelstva
ZO projednalo a schválilo:

- Zřízení věcných břemen pro EON

- Cenu vodného a stočného pro rok 2020,
která se letos opět nebude měnit

- Obnovu vystrojení vodovodu Krásetín

- Složení inventarizačních komisí pro inventuru obecního majetku k 31.12.2019
- Rozpočet na rok 2020
- Zemní práce v roce 2020 bude provádět
firma Zemní práce Hruška

- Nákup pozemků 105/6 a 463/3 v k. ú.
Holubov
- Cenu vykupovaných pozemků 1189/4
a 1192/25 v k. ú. Holubov
- Roman Kudláček, starosta -

Slovo starosty
jsme na konci roku 2019 a tak bych rád zhodnotil činnost obce za posledního čtvrt roku.
Započali jsme zemní práce pro zázemí
multifunkčního hřiště. Byl zbudován nový
vodovodní řád okolo hřiště u školy.
Dále jsme provedli výměnu plynových kotlů
v mateřské školce. Pro lepší přístup k novému
kontejnerovému stání u plechové haly jsme
postavili uličku z prostoru mateřské školky , na
kterou též navazuje samostatný přístup ke
klubovně Skautů. Vše je osvětleno novým
veřejným osvětlením, tímto je technický prostor
obce oddělen. V Třísově byl vyčištěn ucpaný nátok z kamenného koryta do rybníka
a v Krásetíně byla opravena část asfaltového
povrchu na návsi. V měsíci říjnu měla naše
lanová dráha výluku, při které byla provedena
bezpečnostní kontrola celého zařízení. Dále

v této výluce jsme vyměnili kompletně podlahu
na horní stanici lanovky. Samozřejmě bylo
prováděno pravidelné sečení a sběr listí v celé
obci.

Nyní mi dovolte, abych na přelomu starého
a nového roku zhodnotil rok končící. Za sebe
bych chtěl rozhodně říct, že já z pozice starosty
vnímám rok 2019 pozitivně, mám na mysli
především akce, které jsme za tento rok
uskutečnili. Tímto si dovoluji poděkovat
zastupitelům, kteří jim dali zelenou. Udělalo se v
obci skutečně hodně. Dovolím si připomenout
větší akce jako multifunkční hřiště, vyasfaltování obecní komunikace od školy k hasičárně,
vymalování tříd, školní jídelny a natření oken
školy. Výměna veřejného osvětlení v Třísově
a Krásetíně. Zbudování nového vrtu pro
Holubov na Dobré Vodě a připojení
k holubovskému vodojemu. V Třísově máme od
letošního roku nové dětské hřiště a stání pro
kontejnery na tříděný odpad. V Krásetíně bylo
prodlouženo vedení veřejného osvětlení na
Drahách.
Pro příští rok plánujeme zbudování nového
asfaltového povrchu v Holubově na cestě pod
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nádražím. Výstavbu zázemí pro multifunkční
hřiště u školy. Zhotovení chodníku od přejezdu
směrem k Matulkům s přechodem do uličky
okolo Fraňků. Zrušení skládky štěrku a kameniva
na nádraží, přičemž bude vybudována na tento
materiál skládka nová za fotbalovým hřištěm.
Začátkem roku 2020 bude v Třísově zahájena
oprava požární nádrže a jejího nátoku.
V Krásetíně plánujeme umístit horskou vpusť
a opravit cestu u Nováků čp. 1.

A život kolem nás?

Žijeme v krásné a plně funkční obci, nadále se
scházejme na kulturních, sportovních či
společenských akcích, podporujme naše děti

Upozornění
Upozorňujeme občany, že v době vánoční od
23. 12. 2019 do 2. 1. 2020 bude na obecním
úřadě zavřeno. Zajistěte si proto žetony na
popelnice s předstihem.
Žádáme občany, aby neparkovali na obecních
komunikacích. Tato vozidla brání průjezdu

Novinka pro rok 2020
Od 1. 1. 2020 musí obce ČR umožnit občanům
ukládání použitého jedlého oleje a tuků do
speciálních sběrných nádob. Proto budou v
Holubově u plechové haly a u kontejnéru „ U
společňáku“, v Krásetíně na návsi u kontejnerů a
v Třísově u kontejneru u prodejny umístěny

a mládež, udržujme přátelské sousedské vztahy.
Mým přáním, které si neodpustím na prahu
nového roku říci, je abychom si vážili více jeden
druhého, abychom si více cenili zdraví
a dobrého žití a neutápěli se v mnohdy
banálních strastech a nesvárech. Děkuji všem,
kteří přispívají ke spokojenému životu v naší
obci.
Nyní mi dovolte, Vám popřát do nového roku
2020 na prvním místě pevné zdraví, velkou míru
tvůrčí energie a lásky bližních. Ať do následujícího roku vykročíte spokojeni, ať se Vaše sny
a všechna přání promění ve skutečnost.
- Váš starosta Roman Kudláček -

popelářů, hasičů a vozidel záchranné služby.
V zimním období navíc znemožňují a komplikují
prohrnování a posyp.
Jako každoročně bude pro občany k dispozici
kalendář, kdo bude mít zájem, může si ho
vyzvednout na obecním úřadě.
Betlémské světlo bude na Štědrý den k dispozici
pod vánočním stromkem v Holubově na návsi.
nové kontejnery. Tyto kontejnery, velikosti
plastové popelnice, mají zelenou barvu a nápis
EKO PF. Olej a tuk se doma přeleje například do
plastové lahve (v žádném případě ne do skla)
a v tomto obalu se vloží do kontejneru (nesmí se
do kontejneru volně vylévat).
Předem děkuji občanům za dodržování tohoto
postupu.

Vítání občánků 2019
V sobotu 5. října 2019 se opět v Holubově konalo vítání
občánků. Pan starosta Roman Kudláček tentokrát přivítal
11 nových občánků obce Holubov. O kulturní program se
postaraly děti ze školy, které pod vedením paní Jany
Knížkové připravily krásné vystoupení, které bylo
příjemným zpestřením celé akce. Noví občánci dostali
jako obvykle knížku a plyšové zvířátko a maminky
kytičku.
- MS -

Šimon Kupka
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Anna Kocourková

Berenika Koflerová

Daniel Pelech

Hugo Fairhead

Jaroslava Vovčková

Jakub Krákora

Margareta Anna Matrtajová

Sarah Stehlíková
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Adam Bukovinský

Václav Kudláček

ZPRÁVY ZE ŠKOLY - CO NÁS BAVÍ
LES VE ŠKOLE
Naše podzimní školní
snažení nám na začátku
října přijel zpestřit pan
sokolník s ukázkou dravců
a sov. Moc nás potěšilo, že jsme se
dozvěděli nové zajímavosti z jejich života
a mohli si je dobře prohlédnout i pohladit.

Ke konci října nás pro změnu čekala beseda
s velice aktuální tématikou – rizika her
online. Mluvili jsme nejen o nesporných
výhodách využití internetu, ale i nebezpečích sociálních sítí a kyberšikaně. Říjen
jsme zakončili společným projektovým
dnem s názvem „Jablíčkový den“. Jak už sám
název napovídá, celý den se točil kolem
jablek. Zpívali jsme si o nich, vyhledávali
nejrůznější dobroty z nich, vyrobili si je

z papíru a soutěžili o nejdelší slupku.
Vyhrála 42 cm dlouhá slupka skupiny
„Amicitia“. Na konec jsme všechna jablíčka
zpracovali do toastů a paní učitelky nám je
pěkně se skořicí zapekly. V rámci výuky
angličtiny jsme oslavili Halloween. Do školy
mohli čtvrťáci a páťáci přijít v kostýmu,
který byl většinou dost strašidelný.
Na začátku listopadu uctili památku
zesnulých i naši druháci a třeťáci, kteří
zapálili svíčky u holubovského pomníku.
Milou návštěvou v naší škole bylo Divadélko
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pro děti, které nám přijelo zahrát Pohádku ze
starého mlýna. Pohádka to byla veselá,
napínavá a my jsme si ji moc užili. Jeden
listopadový den jsme si vyrazili na pěknou
procházku do lesa. Celá škola vyrazila na
Bora a podpořila tak stávku učitelů. Počasí
nám vyšlo, takže jsme byli vlastně za stávkující učitele rádi. Státní svátek připadl sice na
neděli, ale ani na něj jsme nezapomněli.
Druhá a třetí třída si s panem učitelem
připomněli jeho význam a došli ke kapličce
sv. Anežky. Protože čas neuvěřitelně rychle
utíká, dali jsme se do nacvičování Mikulášské
besídky a Živého betlému.
Prosinec se nesl v duchu blížících se Vánoc.
Hned 3. prosince jsme jeli do divadla
v Českém Krumlově na představení Divadla
Víti Marčíka s názvem Setkání před
betlémem. Netradiční zpracování vánočního
příběhu v krásné staročeské dekoraci nás

Zprávičky ze školičky
Podzim v naší mateřské škole jsme zahájili
společným výletem Zajíčků a Medvídků na
koníky do Mříčí. Cestu tam se děti svezly
vláčkem. Děti si mohly pohladit koníka,
zapojily se do péče o koně, nakrmily je mrkví
i jablky, nadšeně pumpovaly vodu a nanášely seno. Cestu zpět jsme se prošli lesem.
Potěšilo nás, že zpáteční cestu zvládli
i nejmladší pěší turisté.
Další pěknou akcí byla ukázka sokolnictví.

pěkně nažhavilo na to opravdové vánoční
těšení. Pátý prosinec byl jako již tradičně
věnován „Čertovské škole“. Škola se naplnila
čertovskou čeládkou a jen pár andělů nám tu
jemně poletovalo. Svatý Mikuláš zahájil
projektový den a my jsme plnili všechny
úkoly s pekelným nasazením. Celý den jsme
završili besídkou v sále a doufali, že nás večer
žádný pekelník neodnese.
Závěrem bychom Vám chtěli popřát klidné
prožití vánočních svátků a do nového roku
hodně lásky, pochopení, zdraví i trpělivosti.
- Jana Knížková -

Žáci a zaměstnanci školy Vás srdečně zvou
na již tradiční ŽIVÝ BETLÉM u kapličky
sv. Anežky v Holubově, který se koná ve
čtvrtek 19. 12. 2019 od 15:30 hod.

Tentokrát jsme se sešli na fotbalovém hřišti,
kde děti pozorovaly a vyslechly zajímavosti
z výcviku dravců. S pohádkou „O drakovi“ za
námi v říjnu přijelo divadlo Divoloď.
Předškoláci zahájili pravidelné měsíční
návštěvy v Základní škole Holubov. Děti
jsou zapojeny do výuky a s pomocí svých
o rok starších kamarádů řeší své první školní
úlohy. V sobotu 16. listopadu vyrazili naši
předškoláci potěšit dříve narozené občany
do místního kulturního sálu. Připravili si pro
ně básničky, písničky, taneček a milým

zpestřením programu bylo i vystoupení
pana Hatáka s harmonikou. Děkujeme mu za
jeho čas, který věnoval jak nácviku ve školce,
tak při samotném vystoupení. V listopadu
k nám do školky přijela lektorka ze
společnosti Cassiopea s programem „Jak se
hladí ježek“. Děti se naučily písničku o ježkovi, dověděly se nové informace a ježka si
skutečně pohladily. A nastal nám čas velkého
těšení a příprav na svátky. Celé těšení začíná
rozsvěcováním vánočního stromku na návsi.
S dětmi jsme ve školce odpočítávali dny,
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kolikrát se ještě vyspíme, než půjdeme
stromeček rozsvítit. Nácvik vystoupení
nám zpříjemnila rodina Struháčků. Po
zkoušce programu na děti čekal teplý
nápoj a linecké kolečko. To byla výborná
odměna, děkujeme! Samotné vystoupení
v pátek 30. listopadu provázelo množství
andělů. Děkujeme rodičům, že překrásně
vystrojili své andílky a doprovodili je na
náves. Andělské zvonění rozsvítilo
stromeček a to bylo překvapení, když
vedle stromečku se rozsvítil i Betlém.
Přístřešek stáje pro Boží rodinu postavili
pánové od Struháčků a kulisy namalovala
naše paní učitelka Jana Tondrová. VELKÉ
DÍKY VŠEM. Díky Vám holubovská náves
adventně rozkvetla. Krátce po této akci nás
pan Jiří Struháček obdaroval výtěžkem

z této akce. Částka 4550 Kč bude použita
na akce pro děti. Děkujeme. Děti pilně
pokračují i v přípravách na vystoupení pro
svatého Mikuláše. S tím se sejdou ve
čtvrtek 5. prosince v kulturním domě. Milá
nabídka přišla v předvánoční době
z obchodu pana Pelecha. Vy, kdo zde
nakupujete, víte, že jsou zde k dispozici za
malý poplatek knihy a výtěžek je určen pro
děti ze školky. S poděkováním všem
dárcům příspěvku vám s radostí oznamujeme, že tento výtěžek si užijí děti
společně se svými rodiči. A jak? Sejdou se
ve středu 11. prosince odpoledne ve
školce, kde za pomoci lektorky paní Dany
Švehlové si společně vyrobí vánoční
dekorace. Odpoledne si zpestříme
krátkým vystoupení dětí, koledami

a ochutnávkou punče i cukroví. Vánoce ve
školce si společně oslavíme 18. prosince.
Na závěr nám malým i velkým z mateřské
školy dovolte popřát vám pokojné a láskyplné Vánoce v kruhu nejbližších a do
nového roku 2020 pevné zdraví a spokojenost.
Za malé a velké z MŠ Holubov
- Helena Čížková -
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Poděkování

Jednoho podzimního listopadového rána se
ozvaly nějaké zvuky na zahradě mateřské
školy. Děti je hned slyšely a už oznamovaly
p.učitelkám, že je tam bagr, který hloubí
několik jam.
Rády jsme jim oznámily, že budou mít nové
houpačky.Naše děti mají velmi rády pohyb a
vyžití na školní zahradě. Zde téměř denně
využívají hračky,dřevěnou průlezku se
skluzavkou, houpačky , kolotoče, pískoviště,
altány i dřevěný sud. Loňského roku bylo
provedeno zastínění pískoviště, nyní
houpačky a v plánu je nová konstrukce
stávajících dvou houpaček.
Tímto bych chtěla moc poděkovat za péči
o naší školku starostovi panu Romanovi
Kudláčkovi, který na děti opravdu myslí.
Zrovna tak partě chlapů-Jakubovi Knížkovi,
Ivanovi Podhradskému, kteří hned po
zavolání s prosbou o pomoc, přijdou a co je

Vánoční výtvarný kroužek
v Holubově
Čas vánočních svátků se pomalu začal blížit a
tudíž byly opět vyvěšeny po Holubově
plakátky oznamující konání vánočního
výtvarného kroužku pro děti v hasičárně.
Výtvarný kroužek probíhá tradičně týden
před začátkem adventu, letos se tedy konal v
pátek 22.11.2019. Okolo šestnácté hodiny

třeba opraví, uvedou do provozu. Tomáš
Franěk se pravidelně v době sezony stará
o sekání trávy či odklízení sněhu v okolí MŠ.

Vážíme si jejich ochoty a práce, starosti
o zdejší školku. Děkujeme.
- Jana Jungbauerová, MŠ Holubov -

začaly přicházet do hasičárny děti, aby si
vyrobily vánočně laděné dekorace. Děti si
mohly vytvořit 4 výrobky, s jejichž výrobou
jim pomáhaly maminky, které tuto akci
organizují. Letos si děti vyráběly pomocí
válečku a barev potisknuté přání, z mašliček
kometu, z filce sněhuláčka a z papíru a
těstovin kapříka. Bylo vidět, že tvořit děti
baví, moc se snažily a odnášely si domů
krásné dekorace. Samozřejmě ani letos
nechybělo na závěr zazpívání koled, prska-

vky a také malé pohoštění, které pro děti
maminky nachystaly.
Chtěla bych moc poděkovat všem, kdo si v
této uspěchané době najde čas a tuto akci s
námi každoročně pro děti připraví. Moc
děkujeme i panu starostovi za finanční
podporu.
Přeji všem krásné vánoční svátky a hodně
zdraví v novém roce.
- Ivana Křivánková -

strana

7

Rozsvěcení vánočního
stromku v Třísově
Stalo se to již tradicí, kdy se v naší malebné
obci rozsvěcuje o první adventní neděli
vánoční stromeček, který nás bude provázet
celým obdobím adventu a vstupem do
nového roku.
Za doprovodu komety letící přes rybník
letos slétli andělíčci k nám a po rozsvěcené
cestičce za doprovodu zvonků a rolniček
pomohli rozsvítit vánoční stromeček. Opět si
místní obyvatelé pod taktovkou pana Aleše
Vávry, kytary, fléten a místních dětí zazpívali
vánoční koledy. Pro přihlížející bylo na
zahřátí připraveno občerstvení v podobě
vánočního punče a sladkých dobrot.

Vánoční stromek v
Krásetíně
V podvečer se na návsi v Krásetíně sešli
známí i neznámí, aby v první adventní neděli
rozsvítili svíčky na novém vánočním stromku

Tímto chci poděkovat rodině Veisů a Šimečků za darování krásného stromečku,
organizátorům akce za příjemné naladění
vánoční atmosféry v naší obci a všem, kteří se
v dnešní hektické době na chvilku zastavili
a prožili s námi příjemný předvánoční čas.
Pro příští rok se budeme těšit, že poprvé
v historii naší obce se rozsvítí živý stromek,
který byl na naší návsi vysazen začátkem
tohoto roku a daroval nám ho Spolek
Lesospol Třísov. Tímto děkuji panu Koubovi a
panu Veisovi.
S hlasem dnes zazněných rolniček, ať do
Vašich domovů zavítá zdraví, radost a spokojenost a ať s Vámi zůstanou po celý příští rok.
- Zuzana Filisteinová -

a poslechli si koledy zazpívané krásetínskými
dětmi. Za jejich nacvičení patří velké díky
paní Ester a Honzíkovi. Další díky pak všem,
kdo se zúčastnil, přinesl ochutnat své cukroví
a uvařil punč. V neposlední řadě děkujeme
neznámému dárci za výborné zelňáky.
- Standa Mandelíček, starosta sboru -
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SKAUTSKÝ COUNTRY BÁL
23. 11. 20019 se v holubovském sále sešli
všichni, kteří mají rádi country hudbu, rádi
tancují a v neposlední řadě jsou soutěživí.
K poslechu i tanci hrála oblíbená kapela
Patrola. Během večera se mohli všichni
zapojit do soutěží, např. pojídání obřích
koláčů, zatloukání hřebíků na čas nebo
přetahování lanem. Tato soutěž se pro velký
úspěch několikrát opakovala a dokonce se
při ní v posledním kole odvážně postavily
ženy proti mužům a vyhrály. Bohatá tombola
byla dalším zpestřením zábavného večera,
který si všichni užili. Děkujeme všem, kteří se
přišli s námi veselit v tento téměř
předvánoční čas, a samozřejmě i těm, kteří se
podíleli na organizaci tohoto pěkného
večera.
- Za oldskauty HP 2019 -

Bobři se vrátili z celostátního kola
O víkendu 19. – 22. září 2019 porovnaly své síly
nejlepší družiny z krajů České republiky na
celostátním kole Svojsíkova závodu v Rosicích
u Pardubic. Účastnilo se 14 holčičích a 14
klučičích družin. Po náročné šestihodinové
cestě čekalo družiny přivítání ve vojenské
základně a uvedení do tématu tajného výzkumu vesmírného tělesa, který v nedalekém

okolí dopadl na Zemi. V pátek na skauty čekalo
mnoho různorodých úkolů, které prověřily
znalosti a dovednosti z mnoha oblastí a ověřily,
zda jsou vhodní pro výzkumný tým. Na sobotu
si pak družiny musely strategicky naplánovat
cestu tak, aby zvládly v okruhu 10 km projít
stanoviště se všemi věcmi na zádech a tak
nasbírat potřebné body pro výhru. Na
stanovištích museli skauti prokázat např.
znalost zdravovědy, přírody, historie a mimo

jiné museli zvládnout i jízdu na raftu. V sobotu
večer pak došlo k rozuzlení záhady a vyvrcholení hry. Nedělní ráno naplnila atmosféra
napjatého očekávání vyhlášení výsledků.
Holubovští Bobři měli velkou radost, protože
se umístili na výborném 2. místě za družinou
Lakatoši z Prahy.
Veselí a obtíženi odměnami jsme se mohli
vydat na cestu domů.
- Kristýna Kollarová -
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Den za obnovu lesa pod Kletí
19. 10. 2019 se skauti a skautky z oddílu
v Holubově zapojili do celostátní akce
o záchranu lesa pořádanou Lesy ČR. Družiny
starších dětí se vydaly sázet různé druhy
stromků a zároveň se dověděly něco nového
z oblasti lesnictví. Mladší děti se rozhodly
pomoci naší obci tím, že natíraly skautské
lavičky a sbíraly odpadky mezi Holubovem
a Krasetínem.
Za děti z našeho oddílu bychom rádi
poděkovali panu starostovi a všem, kteří se
podíleli na realizaci osvětlení a úpravě cesty
před naší klubovnou.
Přejeme všem krásné vánoční svátky, hodně
zdraví, štěstí a pohody v novém roce.
- Skaut. Odd. Holubov -

Setkání důchodců
V sobotu 16.listopadu 2019 pořádala obec
Holubov tradiční setkání místních seniorů.
Příjemným zpestřením slavnostního odpoledne bylo vystoupení předškoláků z naší
mateřské školky, kteří pod vedením paní

učitelky Jany Jungbauerové připravili pro
babičky a dědečky velice milé vystoupení.
Obec zajistila dopravu, občerstvení a k tanci
i poslechu zahrála skupina DIXI OUTSIDER Č.B.
Doufáme, že se všem přítomným líbilo a těší
se, že za rok se zase potkají při dalším setkání.
- MS -
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Zvon svobody na Kleti
Dne 13. listopadu 2019 ve 13 hodin se konala
na Kleti akce přivítání Zvonu svobody. Zvon,
který pořídil JUDr. Ladislav Faktor u příležitosti 30. výročí sametové revoluce, byl
vysvěcen a poté umístěn na rozhledně,
odkud vyzvání do kraje.
Naše obec podpořila akci jízdou lanovkou
zdarma pro účastníky této události.
- Roman Kudláček starosta obce

Mikuláš v Holubově
5. prosince 2019 uspořádala obec, společně s oddílem Skautů, pro děti mikulášskou besídku. Děti z mateřské i základní školy si připravily pro
Mikuláše krásná vystoupení a za to dostaly od sv. Mikuláše nadílku.
- MS -

strana

11

Pěvecký sbor Holoubek
Na myšlenku založení pěveckého sboru zde
v Holubově mě přivedla moje dcera Terezka.
Bylo to v době, kdy jsem pro ni hledala
kroužek, kde by se mohla hudebně rozvíjet.
Jako vystudovaný hudebník a pedagog mám
jasnou představu o tom, jak by takový
kroužek pro děti předškolního věku měl
probíhat. Tak jsem se rozhodla, že ho sama
založím. Mým hlavním cílem je, aby děti
odcházely z našich setkání nadšené
a prozpěvovaly si krásné písničky, které pro
ně pečlivě vybírám. Na hodinách se snažím
rozvíjet i pohybové schopnosti, tančíme,

Holubovští fotbalisté
přezimují na devátém místě

Nové posily, aktivita, na druhou stranu
marodka hned na začátku sezóny a smůla
v koncovce. Senzační výhry i nečekané
porážky. Tak by se dala stručně popsat

seznamujeme se s hudebními nástroji
a tvoříme. Momentálně navštěvuje sboreček
13 dětí ve věku 4 - 6 let. Scházíme se každé
úterý v 16:30. Do konce roku nás čekají
2 vystoupení. V pondělí 9. 12. potěšíme
seniory v pečovatelském domě ve Křemži

a hned druhý den 10. 12. nás čeká
vystoupení pro rodiče zde v Holubově. Od
ledna přijímáme nové zpěváčky. Přijďte se
podívat.
- MgA. Marcela Buriánková Křížová (724 308 619, krizova.mar@seznam.cz)

podzimní část Okresního přeboru mužů
z pohledu, holubovských reprezentantů.
Největším kamenem úrazu místních fotbalistů
byly neproměněné šance. A tento kámen si
s sebou nesli od počátku letní přípravy, až po
závěr podzimní části sezóny.
Holubov - Přípravu zahájili 21. července
přátelským utkáním na hřišti Borovan s áčkem

Dobré Vody. Výrazně omlazený kádr trenéra
Dejmala
proti
Holubovu
nastoupil
sebevědomě, žlutočerní však dokázali, že jsou
schopni plně konkurovat i soupeřům z budějovické soutěže. Ostatně o tom hovoří konečný
výsledek 2:1 pro doborovodské, ačkoliv výhru
si mohli odvézt holubovští.
Poprvé se před domácím publikem fotbalisté
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předvedli o týden později, kdy porovnali síly
s výběrem Lipí. Soupeře zaskočili výraznou
aktivitou a první poločas byl plně v jejich režii.
Gólově se prosadila jedna z letních posil,
Daniel Trapl. Nicméně další šance holubovští
nebyli schopni proměnit a po závěrečném
hvizdu se oba týmy rozešly za výsledku 1:2.
Renomé si mohli napravit díky již tradičnímu
holubovskému turnaji – Memoriálu Milana
Bušty, kam se každý rok sjíždí týmy ze Křemže,
Černého Dubu a Zlaté Koruny. Sousední
Křemže senzačně vyřadila favorita turnaje
Zlatou Korunu a domácí si poradili s Černým
Dubem. Finále se tak odvíjelo v náladě
tradičního derby. Domácí po vytrvalém boji
nakonec Křemži udolali a zlato tak zůstalo po
třinácti letech v Holubově. Za zmínku stojí také
zápas holubovských starých pánů, kteří před
samotným turnajem sehráli utkání zápas se
svou věkovou kategorií z Černého Dubu.
Dynamický zápas skončil 4:3 ve prospěch
domácích.
S posílenou psychikou po vítězství na
domácím turnaji se holubovští připravovali na
první zápas podzimní části, kdy přivítali
v polovině srpna tým Malont. Po náročném
zápase, který rozhodl až penaltový rozstřel, si
nakonec mohli domácí zapsat první dva body.
Studenou sprchou pro žlutočerné byl zápas
v Horním Dvořišti. Tady holubovští prohráli 3:1
a následný pokus o nápravu v souboji s FC
Lipno jim taktéž nevyšel, ačkoliv byla již
znatelná absence laxního přístupu ke hře.
Premiérové tři body si tak zapsali až v pátém
kole po souboji s Přídolím, kde vyhráli 4:6.
Na tuto výhru ale už nedokázali řádně navázat.
Důkazem byla prohra 5:0 v Horní Plané
a prohra na domácím hřišti s týmem z Větřní
po penaltách. Nová vlna naděje se dostavila po
senzační výhře nad Novou Vsí, která po sedmi
kolech vedla tabulku. Holubov na jejím hřišti
zvítězil 2:4, blýsknul se především středopolař
Michal Chromý svými dvěma góly, a utnul tak
sérii výher Nové Vsi a v čele tabulky ji vystřídal
další aspirant na postup, Spartak Kaplice. Na
opasky si dále připnuli skalp krumlovského
celku FC Romo, které deklasovali na domácím
hřišti 11:1. Od poloviny října pak holubovští
utrpěli sérii tří porážek, jenž začala v Kájově,
pokračovala prohrou s Českým Krumlovem

Horní řada zleva: Lubomír Bušta, Miloslav Novák, Jiří Vlažný, Daniel Trapl, Vojtěch Franěk,
Tomáš Opelka, Adam Rychlík, Jiří Fuka, Jakub Hůlka, Václav Schuster, Josef Češka (trenér)
Dolní řada zleva: Tomáš Franěk, Martin Tomis, František Kroiher ml., Ondřej Bukovinský,
Filip Holub, Oldřich Lipš, Martin Jakubec
a následně s lídrem tabulky, Kaplicí. Ačkoliv
Kaplice byla nezpochybnitelným favoritem,
fotbalisté Holubova odehráli celý zápas velmi
zodpovědně a odvezli si tak porážku “jen” 2:1.
Čtvrtou výhru podzimní části si připsali po
výhře nad vyšebrodským Dynamem, kdy
hattrickem zazářila další z letních posil, Milan
Tomi, který je se svými třinácti góly aktuálně
nejlepším střelcem týmu. Poslední zápas se
odehrál na hřišti Křemže. Derby probíhalo ve
velmi napjaté atmosféře, oba týmy se obávaly
dopustit se jakékoliv chyby. První gól hostů
z Holubova nebyl uznán, u druhého gólu už
tomu tak nebylo a Milan Tomi si tak připsal
třináctý zásah. Křemežský Josef Zeman však na
Tomiho gól do pěti minut odpověděl a skóre
bylo nerozhodné až do závěru zápasu, kdy
opět rozhodovaly penalty. Ty skončily ve
prospěh domácího celku Křemže.
Nedílnou součástí činnosti SK je i starost
o mládež. Na hřišti v Holubově se pravidelně

hrají soutěžní utkání žákovských družstev
společenství klubů SK Holubov a Sokola
Křemže. V tomto společenství máme letos
bohužel velmi málo dětí a tímto by jsme chtěli
na jaře zorganizovat nábor dětí do místního
žákovského družstva, které by se postupně
začlenilo do společenství klubů.
V závěru sezóny se celý tým společně
s předsednictvem sešel na holubovském hřišti
a dokopnou oslavili konec podzimní části.
Poděkování za chod celého fotbalového klubu
patří nejen předsednictvu SK Holubov, ale
i sponzorům Kámen a Písek ČK, Dektrade ČB,
Starnet, Autoprofi CB – prodejce automobilů
značky Mitsubishi, Jan Maroušek a Pokrývačství Bušta. Speciální poděkování patří také
Františku Kroiherovi za údržbu hřiště
a Františku Anderlemu společně s Dagmar
Lipšovou za poskytování občerstvení během
každého domácího zápasu.
- Jiří Fuka -
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Český rekord vytvořil pan

František Kříž z Třísova

Největší ručně vyrobená kytara byla 23. září
2019 zapsaná do České knihy rekordů.
Celková délka této dřevěné kytary je 185 cm.
Pan František se začal věnovat umělecké
činnosti ve 30 letech. K malbě obrazů se
postupně začala přidávat i výroba hudebních nástrojů, plastik, mozaik a dřevořezba.
Nejenže jsou jeho hudební nástroje krásné
po zvukové stránce, ale lahodí i oku. Pan
František svá díla pravidelně vystavuje
v rámci akce Dny otevřených ateliérů. Dále
vystavoval na zámku Vráž, v Českém rozhlase
(České Budějovice), v klášteře Zlatá Koruna
a ve Křemži. O jeho tvorbu projevila zájem
i Česká televize, která o něm natočila
reportáž do pořadu Toulavá kamera.
Momentálně připravuje výstavu na zámku
v Dobříši, kde budou k shlédnutí jeho díla
v dubnu 2020.
- MgA. Radka Karageorgieva -

Stolní tenis

Zdá se mi, že čas poslední dobou nějak
rychleji utíká. Před nedávnem jsme chodili
v plavkách a potili se na letním slunci a teď
doma topíme a chodíme v zimních kabátech.
I náš stolně tenisový rok letí rychlostí větru
a máme za sebou již téměř polovinu z letošní
sezóny. Pro tento rok jsme byli nuceni pro
velký zájem založit již čtvrtý tým v našem
oddílu. V tomto týmu předávají své
zkušenosti starší hráči těm mladším, takže
doufáme, že nám rostou schopní nástupci.
Tým,, A" hrající krajskou soutěž letos výrazně
posílil o velice zkušeného Dalibora Zikeše.
A je to vidět i na výsledcích, po zatím
odehraných osmi kolech osm výher. Jestli
nám forma vydrží i ve druhé polovině
soutěže, čeká nás rozhodování, zda pro příští
ročník přijmout postup do krajského
přeboru. ,,B" tým v letošním ročníku
premiérově hrající taktéž krajskou soutěž
zatím sbírá zkušenosti. Devět odehraných
zápasů, sedm porážek, jedna remíza a jedno

Zimní vycházka k vodě

Je-li alespoň trochu příznivé počasí, rozhodně
se vyplatí vypravit na zimní vycházku třeba
k rybníkům, řekám a potokům, kde je vždy
něco zajímavého k vidění. Nabízí se tu také
jedinečná příležitost vidět ptáky, jejichž
domov leží daleko na severu a k nám přilétají
pouze přečkat zimu.
Již na podzim dosedají na hladiny rybníků
první hejna severských hus běločelých s výraznou bílou skvrnou nad zobákem a hus
polních s tmavým krkem a hlavou. Zdržují se

vítězství a zatím deváté místo. Věřím však, že
zkušenost z vyšší soutěže tyto hráče posune
o velký kus dále. ,,C" tým hrající prvním
rokem okresní přebor se s touto soutěží
zatím seznamuje a sbírá zkušenosti. Zkušený
hráč ročníku 1942 předává své mnohaleté
zkušenosti mládeži s ročníkem narození
2005. Věříme, že tito mladíci nás jednou
nahradí. Poslední tým hrající v Krásetínské
herně je v okresním přeboru již matadorem

a svůj střed tabulky si v poklidu udržuje.
Rád bych touto cestou poděkoval Obci
Holubov za spolupráci při rekonstrukci sálu.
V letošním roce po 14 letech jsme odpojili
kamna na dřevo, kterými se do té doby sál
vytápěl a nově byly díky Obci nainstalovány
topné stropní desky. Všem lidem přejeme
krásné a pohodové Vánoce a v novém roce
hodně štěstí a zdraví a úspěchů.
- Oddíl stolního tenisu Křemže - Holubov -

zpravidla na hladině, nebo přelétnou na pole
za rybníkem, aby se napásly výhonky zeleného
osení. Občas se na obloze objeví klín tmavých
ptáků, kteří rychle mávají křídly posunutými
více do středu těla, takže jejich silueta
připomíná černý kříž. Jsou to kormoráni velcí.
Ti k nám přilétají ve větším množství také od
podzimu ze Skandinávie a severovýchodu
Evropy. Jsou to znamenití lovci ryb a proto je
rybáři chovají v nemilosti, neboť jim dokáží
způsobit nemalé škody. Na rybnících a řekách
se objevují další severští hosté hoholi severní
a morčáci velcí, jejichž zářivě bílé peří ostře

kontrastuje s tmavou vodou a jsou na hladině
nepřehlédnutelní.
Prostor pro zajímavá pozorování nalezneme
i v centru lidských sídel. Stále oblíbenější
záslužnou činností dětí i dospělých se stává
zimní přikrmování vodních ptáků na řekách ve
městech. Mezi desítkami labutí velkých
a kachen divokých uvidíme přezimující lysky
černé, vzácněji někde vpovzdálí i slípku
zelenonohou a potápku malou. U rybníků, řek
a potoků můžeme zaslechnout ostré písknutí.
Právě jsme vyplašili našeho nejkrásněji
zbarveného ptáka ledňáčka říčního a jistě jej
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SDH Holubov
zve na tradiční

Hasičský ples,
který se koná 4. 1. 2020 od 19.00 hod.
v obecním sále
hudba:

GROCK

Holubov

Vstupné: Kč 100

Předprodej vstupenek: každé pondělí od 19:00 hodin v hasičské zbrojnici 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

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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také brzy zahlédneme, jak se vzdaluje
rychlým letem nad hladinou. Ledňáčci jako
specialisté na lov drobných rybek to v zimě
nemají vůbec jednoduché. Když jim led
znemožní přístup k potravě, jsou nuceni hledat
alespoň malý kousek volné hladiny a objevují
se pak i na místech, kde bychom je vůbec
nečekali. Před lety jsem jej například takto
pozoroval na Mlýnské stoce u hlavní pošty
v Českých Budějovicích. Z vyprávění přátel
znám dokonce případ z Prahy, kde po
dlouhotrvajících tuhých mrazech zůstala
v širém okolí pouze část nezamrzlé stoky
proudící vody z potrubí pod místním pivovarem. Na keřích kolem tůňky pod výpustí bylo
tehdy možno napočítat současně i více než
desítku těchto ptačích klenotů.
Každá vycházka do přírody v jakémkoli ročním
období nabízí nejedno dobrodružství, stačí jen
trochu vytrvalosti, touhy poznávat a umění se
pozorně dívat kolem sebe. Ani ta zimní určitě
nezklame.
- Pavel Jakeš (vlastní ilustrace –ledňáček říční )

Místní knihovna

Vážení čtenáři,
Se zkracováním dne a prodlužováním večerů
přijdou chvíle, kdy si rádi v klidu vezmete
knihu a začnete číst.
Máte již vaši domácí knihovnu přečtenou
a rádi byste zalistovali v nové knize? Tuto
možnost výběru knih vám nabízím v naší
holubovské knihovně, kde si určitě vyberete.
V knihovně se již tradičně objevují zcela nové
knihy, které nám každé dva měsíce dodává
Městská knihovna v Českém Krumlově. Tyto
knihy se stále obměňují.
Ještě bych se chtěla zmínit, že rok 2019
přináší Městské knihovně v Českém
Krumlově významné 140. výročí od jejího
založení. Zároveň v letošním roce uplyne 100
let od vydání prvního „knihovního zákona
o veřejných knihovnách obecních“. Díky
tomu zákonu máme nejhustší síť veřejných
knihoven na světě. V naší vlasti jich je
neuvěřitelných 5353 a svým čtenářům nabízí
přes 64 milionů knih. Ročně navštíví
knihovny v České republice téměř 24 milionů
čtenářů a návštěvníků. Skutečnosti, že jsme
čtenářský národ, dokládá i 58 milionů
každoročních výpůjček .
Nabídka knih v naší knihovně.
Z naučné literatury pro dospělé např.
Janáč Marek – Divnopis.-Divnopis 2 aneb
„Proč se to tak jmenuje?“
Healey Jane M- Leváci a jejich výchova
/zhruba každé desáté dítě se narodí jako
levák, jak u malého dítěte rozpoznat
leváctví/
Naučná- mládež
Le Goff, Jacques – Evropské dějiny pro děti
Beletrie –dospělí
Jazairová Pavla – Před obzorem – známá

rozhlasová novinářka a spisovatelka a její
celoživotní zkušenosti, které získala při svých
cestách po celém světě.
Sichnger Martin – Kocovina šumavského léta
– autor mapuje historii pohraničí z let 1987
Wantula Kathinka - Bílý amulet – kletba
egyptských bohů neúprosně stíhá ty, kdo
porušili posvátné zákony.

Z beletrie pro děti je možné vybírat ze
spousta pohádkových knih, dobrodružných
i humorných.
Blíží se Vánoce, ať jsou pro vás milí čtenáři
i nečtenáři krásnými a klidnými svátky, plné
lásky . V novém roce přeji Vám všem zdraví
a spokojenosti
V knihovně se na vás těší knihovnice
- Marie Hrušková -
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v čokoládové polevě a vkládáme do
papírových košíčků . Uchováváme v chladu.

Předpokládám, že cukroví má každý už
napečeno, tak jsem pro naše vánoční číslo
Holubovského zpravodaje připravila pár
receptů na rychlé dobroty na poslední chvíli a
slané pohoštění na závěr roku.

Škvarková pomazánka

Vánoční černá omáčka

Mleté škvarky smícháme s hořčicí, nadrobno
pokrájenou cibulí, nastrouhanou kyselou
okurkou a na jemném struhadle nastrouhaným uvařeným vajíčkem. Osolíme,
opepříme, pořádně promícháme a dáme
vyhladit. Podáváme s čerstvým pečivem.

200 g sušených švestek, cukr, vanilkový cukr,
rozinky, ořechy lískové a vlašské, mandle
– loupané, sušené fíky, citron, tvrdý perník na
strouhání, skořice, hřebíček, badyán, 1 l vody
Sušené švestky omyjeme a dáme vařit na 10
minut do vody, do které jsme přidali dva plátky
citrónu i s kůrou, kousek celé skořice, asi pět
hřebíčků a kousek badyánu. Pak scedíme,
švestky vypeckujeme a pokrájíme a vrátíme do
švestkového vývaru.
Přidáme pokrájené ořechy a mandle v množství podle uvážení, asi tak 2 vrchovaté lžíce od
každého druhu. Lžíci rozinek a pokrájených
fíků a jeden vanilkový cukr. Přidáme pro
zahuštění asi 2 lžíce strouhaného perníku a na
mírném ohni vaříme ještě 20 minut.
Podáváme teplou, vlažnou i studenou samotnou omáčku, nebo k vánočnímu pečivu
zejména vánočce.

350 g mletých vepřových škvarků, 2 lžíce
plnotučné hořčice, 2 kyselé okurky, 1 cibule
2 natvrdo uvařená vejce, sůl a pepř

Slané pečivo
400 g hladké mouky, 200 g sýru gouda, 250 g
Hera, 150 ml šlehačky, osolit, 1 ks vejce na
potření, semínka sezamová, lněná, mák, sůl,
koření pikantní, kmín

Z mouky, nastrouhaného sýra, Hery, šlehačky
a soli vypracujeme hladké nelepivé těsto.
Zabalíme do fólie a necháme cca hodinu
v chladničce ztuhnout. Z těsta vyválíme na
pomoučněném válu plát 3 - 4 mm silný
a vykrajujeme různé tvary. Přeložíme na plech
s pečícím papírem, potřeme vejcem a posypeme semínky, kmínem, mákem, pikantním
kořením, sýrem a pod., záleží jen na vlastní
představivosti a chuti. Pečeme v troubě
vyhřáté na 180 °C cca 8 - 10 minut.
Přeji všem tiché štěstí Vánoc a do nového roku
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
- MS -

Pomazánka z pečeného
masa
pečené maso, najemno nasekaná naťová
cibulka, pažitka, natvrdo uvařená vejce, kyselá
okurka, dijonská hořčice, sůl, pepř, sádlo
Maso z pečeně semeleme, přidáme nastrouhaná vajíčka, jemně nasekanou cibulku,
okurky, hořčici a pokud je maso suché
a nemáme výpek přidáme sádlo, osolíme,
opepříme a dáme vychladit.

PF 2020

Redakční rada
Holubovského zpravodaje
přeje všem čtenářům krásné Vánoce
a do nového roku 2020
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Fíkové kuličky
150 g umletých sušených fíků, 100 g strouhaných
vlašských ořechů, 100 g moučkového cukru,
1 lžička mleté skořice, rum podle potřeby, 50 g
strouhaného perníku, čokoláda Ledové kaštany
+ ztužený tuk na polevu.
Všechny suroviny dohromady zpracujeme
a tvarujeme malé kuličky, které máčíme
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Radostné Vánoce,
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
v novém roce
přeje všem spoluobčanům

HOKUS

Prodej kaprů
v pondělí 23. prosince 2019
od 8.00 hod v Holubově před
prodejnou pana Pelecha.

PS: 15.2.2020 se na Vás těšíme
při tradiční masopustní koledě

Koledování u kapličky
Zveme všechny příznivce obecní
kapličky a vánočních koled
na pondělí 23. 12. 2019 od 18 hodin,
kdy se koná již deváté koledování
u kaple sv. Anežky České.
Přijďte si zazpívat
a ochutnat vánoční punč.

Vánoční pozvánky
23.12. 18.00 ŽIVÝ BETLÉM před kostelem ve Křemži
– přijďte v kostýmech andělů, pastýřů
24.12. 15.00 Půjdem spolu do Betléma - Štědrovečerní setkání u jesliček
– pro rodiny s dětmi
24.12. 22.00 Mše sv. Rybova mše „Hej mistře“
25.12. 9.30 Mše sv. Boží hod vánoční – Narození Páně

Plesy v příštím roce
4.1.2020 - Ples SDH Holubov
11.1.2020 - Včelařský ples
18.1.2020 - Ples SDH Loučej
24. 1. 2020 - Ples KDU ČSL
1. 2. 2020 - Ples SDH Třísov
15. 2. 2020 - Ples sportovci Křemže

Pozvánka
Myslivecké sdružení Holubov
Vás srdečně zve na tradiční

Myslivecký ples
konaný již desítky let
25. prosince
v sále kulturního domu v Holubově,
začátek: 25. 12. 2019 v 19.00 hod.
Vstupné: 100 Kč

K poslechu a tanci hraje: K - Club
Přijďte se pobavit, těšíme se na Vás.
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