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Zčásti je připraveno dětské hřiště na školní
zahradě, předpisové herní prvky jsou
instalovány a brzy na jaře hřiště dokončíme.
Přidáme lavičky, pískoviště popř. i přístřešek
aby si děti měly kde hrát a maminky posedět.
Rád bych poděkoval všem zastupitelům,
zaměstnancům obce i lanovky za vykonanou
práci.
Poděkování patří všem sdružením a spolkům
v naší obci, které zajišťují pořádání
kulturních akcí, pracují s dětmi a vzorně
reprezentují naší obec.
Děkuji vedení firmy Grafobal Bohemia s.r.o.
za velmi dobrou spolupráci a velmi dobré
vztahy s naší obcí.
Poděkovat bych chtěl všem občanům, kteří

s námi spolupracují, zajímají se o dění v naší
obci a záleží jim na tom, aby se nám u nás
v Holubově a okolí dobře žilo.
Rád bych zde s úctou vzpomněl na ty naše
občany, kteří nás v letošním roce opustili
navždy a někteří z nich opravdu předčasně
a na vrcholu svých sil.

Zpráva z jednání obecního zastupitelstva

- Opravu propustku na Krásetínském potoce
pod hasičskou zbrojnicí v Holubově.

Opět jsou tu Vánoce a konec roku 2012 a to
je čas, kdy se zde většinou ohlédneme
a hodnotíme, co se u nás v obci za ten
uplynulý rok změnilo.
Tak jako každoročně jsme si vytýčili několik
úkolů a dnes můžeme říci, že se nám je
podařilo splnit.
Jelikož se stále zvyšovaly požadavky
maminek dětí z malého oddělení mateřské
školy o celodenní pobyt dětí v MŠ,
nepostačovala kapacita ložnice, a proto jsme
o prázdninách museli školku upravit a rozšířit
ji o prostory, které dosud využívalo mateřské
centrum Holoubek. Vybudovali jsme ložnici,
rozšířili prostory herny a nakoupili nové
postýlky.
Dalším úkolem byla úprava sálu v Krásetíně.
I to se nám nakonec podařilo a v říjnu jej
pokřtili hasiči první akcí – posvícenskou
zábavou, jinak sál využívají členové SK
Holubov oddíl stolního tenisu.
Získali jsme dotaci na opravu chodníku od
Sedláčků k firmě Grafobal.
Chystali jsme se opravit čekárnu v Třísově na
návsi, i to se podařilo a krásná nová dřevěná
čekárna stojí.
Díky dotaci z krajského úřadu jsme mohli
uskutečnit i dlouho připravovanou akci – výměnu vodovodního řadu v Holubově v části
od vodojemu ke škole.
Získali jsme za dobrou cenu zánovní traktor
Zetor.

ZO projednalo a schválilo:
- Zadání výzvy k podání nabídek na akci
„Obnova a přeložka vodovodu Holubov“.
Výběrové řízení proběhlo a byla vybrána firma
Radouňská vodohodpodářská společnost
Jindřichův Hradec.
- Prodej pozemku parc. č. 1909/7 v k. ú. Třísov.
- Cenu vodného a stočného na rok 2013 – cena
se nezvyšuje , mění se pouze o zvýšenou DPH.
- Pasport obecních komunikací.
- Dodatek smlouvy se Službami Města Český
Krumlov č. 1/2013 o poskytování komunálních
služeb, z které vyplývá, že cena žetonů pro
vývoz komunálního odpadu zůstává stejná.

Na závěr mi dovolte, abych Vám všem
popřál radostné Vánoce a do nového roku
2013 hodně štěstí, zdraví a lásky. Všechno
zlo, aby se nám obloukem vyhnulo, abychom tady v té naší krásné vesničce pod
Kletí mohli všichni spokojeně žít.
- Jaroslav Franěk, starosta obce -

- Žádost p. R. Šturmové o ukončení nájmu
prodejny potravin Třísov k 30. 11. 2012 a žádost o prominutí nájmu za říjen a listopad
2012.
- Žádost p. R. Miňovského o pronájem prodejny potravin Třísov. Provoz prodejny
potravin bude, po nutných úpravách, opět
zahájen dne 2. 1. 2013.
- příspěvek na činnost oddílu Skautů.
- příspěvek SK Holubov na činnost.
- Podat žádost o grant z POV Jč. Kraje na
zateplení budovy školní jídelny a bytů čp. 242,
na opravu střechy hasičské zbrojnice v Třísově
a úroky z úvěru na ČOV.
- Objednat u fimy Somaro – pasport
dopravního značení v obci.
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Dále se ZO opět zabývalo stavem černých
skládek na území obce. Upozorňujeme občany
na zákaz vytváření černých skládek a ukládání
odpadu na místa již založených takových
skládek, ať už jsou na pozemcích obce nebo na
soukromých pozemcích.
Znovu upozorňujeme na nutnost dodržování
pořádku okolo kontejnerů na tříděný odpad.
Bohužel mnozí z nás stále nechápou výhody
bezplatného ukládání tříděného, velkoobjemového, nebezpečného odpadu a žetonového systému a nebude trvat dlouho a budeme nuceni zavést paušální poplatek za svoz
odpadů jako v jiných městech a obcích, který
se dotkne hlavně rodin s dětmi.
- J. Franěk Upozornění
Žádáme občany, aby neparkovali na obecních
komunikacích. Tato vozidla brání průjezdu popelářů, hasičů a vozidel záchranné služby.
V zimním období navíc znemožňují a komplikují prohrnování a posyp.

Upozornění!
Mezi svátky bude
Obecní úřad otevřen
pouze
v pátek 28. 12. 2012 do
11.30 hod.

ZPRÁVY ZE ŠKOLY - CO NÁS BAVÍ
LESNÍ SETKÁNÍ
MONÍNEC 2012

17. – 19. září
Čtyři žáci reprezentovali
naši školu na setkání
základních škol, pracujících na projektu
Sdružení TEREZA „Les ve škole - škola v lese“.
Jakub Hejna, Marek Maňásek ze 4. třídy
a Markéta Němečková, Nikola Svobodová
z 5. třídy v pondělí ráno odcestovali s vychovatelkou školní družiny J. Němečkovou
vlakem z Holubova, přes Č. Budějovice do
Tábora a do Heřmaniček. Byli ubytováni
v prostorných a vybavených skiapartmánech
v areálu Monínec. Prožili zajímavé tři dny
podle
připraveného
programu „Lesní
průvodci“. Počasí jim přálo a poznali pěkný

koutek České republiky.

přestěhovaná ze Sněžky. Večer jsme strávili
u táboráku. Ve středu jsme vyráběli lesního
tvora - my jsme vytvořili krásnou veverku.
Všem se tam moc líbilo.

Školní televize Srdíčko odvysílala příspěvek redaktora žáka Marka Maňáska:

Výlet na Monínec

V minulém školním roce byla naše škola
vybrána k účasti na Lesním setkání. Protože
v celé republice bylo plno nemocí, jelo se až
v září.
Vyrazili jsme vlakem, jeli jsme dlouho, ale my
jsme se nenudili. V Táboře jsme přestupovali
a čekání jsme využili k návštěvě Husitského
muzea Tábor. Prošli jsme podzemím a husitskou výstavou. Cesta pokračovala ještě
vlakem a autobusem až do Monínce. Po
ubytování v apartmánech jsme hráli
seznamovací hry. Druhý den jsme šli na výlet
ke staré poštovně, která byla nedávno
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DENÍK PIRÁTŮ

2. kapitola – Vylodění (únos)
27. září 2012
Kapitáni jednotlivých družstev byli uneseni
domorodci, dařilo se jim zanechávat stopy

5. kapitola - Není pirát jako pirát
8. listopadu 2012

Projektový den začal v tělocvičně smyslovým
chodníkem. Každé družstvo pod vedením
svého kapitána muselo projít cestu plnou
překážek. V cíli je čekala truhla s pokladem, kde
bylo pro každého piráta připravené tričko.
Program pro žáky pokračoval v prvním patře
školy. V každé učebně byla připravena dvě
stanoviště.

BESEDA S REVÍRNÍKEM LČR
– revír Kleť
31. října 2012
Pan ing. Pavel Hobza seznámil žáky naší školy
s prací lesníků, který musí znát všechno
o lese. Prověřil zábavnou formou vědomosti
dětí, které poznávaly různá zvířata a stromy.
Rozlišovaly
potravu
různých
zvířat,
připomněly, čím lze zimní potravu obohatit.
Seznámily se s lesníkovým psem, kterého
využívá při své práci.
- JN -

a dokonce i zprávy. U každé zprávy bylo
potřeba splnit nějaký úkol. Zachráncům se
podařilo dostihnout domorodce a osvobodit
své kapitány.
Žáci se po přečtení první zprávy o únosu
vydali na 4 km dlouhou trasu, na které starší
žáci (kapitáni) pomáhali učiteli s přípravou
jednotlivých úkolů.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Během pátrání zajistili potravu, našli vodu,
využili buzolu a krokování, prolézali pavučinou, přemohli domorodce střelbou na cíl,
osvobodili kapitány a ošetřili jim zranění.
Žáci se lépe poznali, museli společně
v družstvech hledat řešení úkolů, zažili
příjemné i napínavé chvilky, sdíleli spolu
radost z hezky prožitého dne.

Zpěv pirátů – nácvik písničky
Lano – výroba lodního lana
Podpalubí – hledání a počítání
Mincovna – výroba zlaťáků
Záhadné obrázky – mozaika
Barvíři – tisk na tričko

Skupiny dětí si ověřily své znalosti, zručnost
a postřeh. Domů odcházely s dobrou
náladou a s vlastnoručně vyrobeným pirátským tričkem.

SBĚR KAŠTANŮ
ZŠ a MŠ Holubov odevzdala v říjnu 2012 do
sběrny „Byliny Mikeš“ v Českých Budějovicích
484 kg kaštanů. Odvoz kaštanů do sběrny
zajistil pan P. Čížek a J. Knížek. Děkujeme
všem, kteří se na akci podíleli.
Získané peníze pomohly při nákupu triček
a barev pro všechny žáky na projektový den.
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Projektový den ZŠ a MŠ Holubov - ČERTOVSKÁ ŠKOLA - 5. prosince

Zápis dětí do I. třídy
Zápis žáků do I. třídy Základní školy a mateřské školy Holubov se bude konat v budově školy v pátek 18. ledna 2013 od 13:00 h
do 16:30 h. K zápisu se dostaví rodiče
(zákonní zástupci žáků) s dětmi narozenými
v období od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007 a dětem
s odloženou školní docházkou.
Rodiče vezmou s sebou svůj občanský

Zprávičky ze školičky
Dříve než si touto „zpravodajovou cestou“
popřejeme krásné vánoční svátky, dovolte
nám malé ohlédnutí na začátek školního
roku. Po prvních slzičkách jsme na konci září
podnikli výlet vláčkem do Zlaté Koruny. Tam
nás na jízdárně u paní Gabriely Štindlové
čekal Cipísek…ne, nelekejte se, nedojeli
jsme do lesa Řáholce, ale děti by vám
vysvětlily, že se jednalo o poníka, na kterém
se mohly svézt. Hezkým zážitkem pro děti
bylo setkání s hajným p. Pavlem Hobzou.
Milým a poutavým vyprávěním o lese
s ukázkami poslušnosti svého psa si získal
pozornost nás všech. V listopadu jsme v naší
školce přivítali výtvarnice J. Bartošovou a A. Novákovou, které dětem dopomohly ozdobit si

průkaz, rodný list dítěte a jeho průkaz
zdravotního pojištění.
Dostaví se rovněž rodiče, kteří budou žádat
pro své dítě odklad školní docházky. V tomto
případě je nutné podložit žádost doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného
dětského lékaře.
- Mgr. Drahomíra Bodláková ředitelka školy
svá trička zvoleným motivem. S pěknou
pohádkou nás v listopadu navštívilo divadlo
Okýnko s pohádkou „Princezna s oslíma
ušima“. Nyní se již v naší školce zavládla
Mikulášská a předvánoční atmosféra. Jejím
prvním zvěstovatelem se stalo zdobení
perníčků. Paní Katka Anderlová pro děti
napekla (za což jí moc děkujeme) perníčky
a nachystala polevu, se kterou děti s velkým
nadšením zdobily hvězdičky, stromečky
i srdíčka. O Vánocích budou zdobit náš
školkový stromeček. V tomto čase děti
chystají krátké vystoupení pro svatého
Mikuláše. Věříme, že předškoláci s jejich
vystoupením udělali radost všem seniorům,
kteří se 24. 11. sešli v holubovském sále.
Na vánoční besídku si děti své nejmilejší
letos pozvou do svých tříd. A nezbývá než

Zaměstnanci a děti
ZŠ a MŠ Holubov
přejí všem
klidné a spokojené
Vánoce a mnoho
hezkých chvil
v roce 2013
popřát si: Krásné Vánoce, radost a pohodu
v kruhu nejbližších a pokojný nový rok 2013
všem čtenářům přejí malí a velcí z MŠ
Holubov.
Za celý kolektiv mateřské školky
- Bc. Helena Čížková -
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Rok s rokem se sešel a klub Holoubek se nám
i letos krásně rozrostl. Na Holoubku se sešlo
i 16 dětiček najednou. Nyní na děti čeká
Mikuláš a Vánoční stromeček. Těšíme se, že si
děti obě akce krásně užijí.
Nejdříve budou s napětím očekávat Miku-

JAMBOREE

Ve dnech 27. - 30.
9. 2012 se uskutečnilo první Jihočeské jamboree na
základně Lišky u Bechyně, kterého se
zúčastnilo přes 200
lidí. Takovou velkou událost a příležitost seznámit se s novými lidmi jsme si
nemohli nechat ujít. A tak se skautky
a rangers (roverky- skautky od 15 let)
s vlajkou pětilisté růže vydaly vlakem do
Bechyně. Proč s vlajkou pětilisté růže?
Protože na tomto Jamboree se oficiálně přijal
název skautského jihočeského kraje- Kraj
pětilisté růže. Dokonce si sami účastníci
vytvořili logo tohoto prvního jihočeského
setkání. Po skupinkách vytvářeli návrhy, až
vzniklo 8 originálních symbolů, z nichž se
díky hlasování vybral jeden, který si všichni
mohli na „placce“ odnést domů.
Celé jedno odpoledne bylo v režii účastníků.
Konalo se tzv. Tržiště, kde každá družina měla
přichystanou jakoukoliv aktivitu, která byla
všem ostatním nabídnuta. My jsme si

láše s čertem, ale žádný strach - čert určitě
do Holoubka netrefí a tak zazpívají hodnému Mikuláši několik veselých písniček .
Vánoční nadílku si děti užijí 18.12. a snad
budou mít radost i z dárečků, které si pro ně
Ježíšek připravil.

Na závěr chci za klub Holoubek popřát
krásné Vánoce a šťastný nový rok 2013. Po
novém roce se budeme opět těšit na
pravidelné úterní schůzky.
- Iva Fošumová -

připravili aktivity hned 2- skautky učili hrát
ostatní ringo a rangers se snažily roztančit co
největší počet skautů, což byla nakonec
veselá podívaná. Na večer jsme se mohli
uchýlit buď k ohni, kde se hrálo a zpívalo,
nebo do čajovny na polštáře, nebo do
kavárny k zákuskům. Během celého víkendu
jsme měli možnost nahlédnout do
skautského muzea.

Další den jsme v rámci služby pro základnu
čistili les a nosili dřevo. Po práci jsme si mohli
vyzkoušet plno netradičních sportů- skákací
boty, jízdu na jednokolce, chůzi po slacklině,
plavbu na loďce po Lužnici nebo lanové
aktivity. Odpoledne jsme se pak přenesli o
pár století dřív a zahráli si společně velkou
hru ve znamení boje jednotlivých rodů
pětilisté růže. Sice nám do toho pršelo, ale
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úsměvy hráčů svědčily o tom, že dobrou
náladu počasí skautům sebrat nemůže. Večer
byl pak slavnostní oheň a pro zájemce byla

Countrybál 2012
Již tradičním se v Holubově stává každoroční
countrybál, který pořádá místní skautský
oddíl. Také letos v sobotu 17. listopadu jsme
si společně zpříjemnili nevlídný podzimní
večer v holubovském sále. K tanci i k poslechu hrála celý večer českobudějovická
kapela Patrola. O zpestření programu se
svým předtančením postarala country

V sobotu 6. října
2012
slavnostně
přivítal
starosta
obce pan Jaroslav
Franěk deset nových holubovských
občánků. Jako již
tradičně připravila
paní Jaroslava Němečková s dětmi ze školy
pásmo písniček a básniček, kterými
příjemně zpestřily celou slavnost.
Na vítání se do obřadní síně obecního
úřadu dostavili tito rodiče se svými dětmi:
Věra Svobodová a Michal Stříteský s dcerou Adélou
Lenka Štěpánková a Josef Lavička se

možnost zúčastnit se mše svaté, kterou vedl
skaut a kněz Josef Prokeš- Křik.
V neděli už jsme jen sbalili své stany a rozjeli

se zpět do svých domovů. Byl to pěkný
a inspirativní víkend a těšíme se na další
ročník!
- Markéta Čížková -

taneční skupina Osmapůlopice ze Strakonic
a také stylové soutěže. Zatloukání hřebíků
v pětičlenných družstvech rozesmálo celý sál
a opět otestovalo ne příliš kvalitní kladiva.
Skupinové pojídání koláčů také mnoha
lidem vykouzlilo úsměv na tváři. Půlnoc
s sebou přinesla očekávané „půlnočko“, které
si na bál připravily roverky z holubovského
oddílu. A poté už se jen tančilo a tančilo.
Barbora Ježková – Beruška

synem Tobiášem
Alena a Petr Salzerovi s dcerou Adélou
Iveta a Roman Čížovi s dcerou Natálií
Zuzana Matznerová a Jiří Mandát s dcerou
Janou
Dana a Pavel Hobzovi s dcerou Terezou
Lucie a Marek Vopátkovi s dcerou Eliškou
Veronika Littová a Jiří Jelínek s dcerou
Emou
Renata a Martin Matulkovi s dcerou Elou
Tereza Klicperová a Štefan Popluhár s dcerou Michaelou
- MS strana
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Adéla Salzerová

Tobiáš Lavička

Adéla Stříteská

Ema Jelínková

Michaela Popluhárová

Tereza Hobzová

Jana Mandátová

Ela Matulková
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Natálie Čížová

Eliška Vopátková

Štrúdlování 2012
Co vše je možné vymyslet a upéct se
přesvědčili lidé, kteří navštívili 10. 11. 2012
šestý ročník "ŠTRÚDLOVÁNÍ“ v Holubově.
Soutěžící překvapili pořadatele, diváky i porotu svým umem i originalitou. Porota
vybírala ze sladkých a slaných výtvorů ten
NEJ. Čekání na vyhodnocení nám zpříjemnily
děti z naší školy krásným divadelním
představením a celé odpoledne nám hrál
harmonikář Honza Haták. Diváci si mohli
zasoutěžit ve vědomostním kvízu a ohodnotili nejoriginálnější štrúdly. Za podporu
děkujeme panu Soukupovi, OÚ Holubov, ZŠ
Holubov a všem soutěžícím a divákům.
Za HOKUS si Vám dovoluji popřát hodně
zdraví, štěstí, elánu a úsměvů v novém roce
a těším se na setkání s Vámi třeba 3. 2. 2013
při tradičním Masopustu.
Za HOlubovský KUlturní Spolek HOKUS o.s.
- Jitka Nováková -
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Setkání důchodců
Letos 24. listopadu pořádala obec již 18.
ročník setkání našich seniorů. Příjemným
zpestřením slavnostního odpoledne jistě
bylo vystoupení 18 ti předškolních dětí z naší
mateřské školky, které pod vedením paní
učitelky Jany Jungbauerové připravily pro
přítomné babičky a dědečky milé vystoupení. Obec zajistila občerstvení a k tanci
i poslechu zahrála kapela K-klub, všem se
moc líbilo a když okolo šesté přijel autobus,
nikomu se domů nechtělo. Tak za rok zase na
shledanou.
- MS -
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Koupání v Bad-Füssingu
Po loňském úspěchu jsme letos znovu
uspořádali pro naše občany zájezd na
koupání do termálních lázní Bad Füssing.

Vánoce, Vánoce přicházejí…
A co s tím koncem světa…
A opět tu máme Advent, čas přípravy na
Vánoce, pachtíme se po nákupech a těšíme
se na nejkrásnější svátky v roce. Ze všech
stran na nás útočí koledy, aby povzbudily
naše šílenství po nákupech. Koledy jsou sice
vánoční písně, ale překrásné adventní a rorátní písně stejně prakticky nikdo nezná.
Hospodyňky smýčí naše domovy a křesťané
smýčí i svoje duše, aby se připravili na
příchod Ježíška. Zrodí se nám Spasitel…
A o Vánocích se všichni snažíme, věřící
i nevěřící, abychom se k sobě chovali lépe
než předtím. Aspoň u té večeře, abychom na
sebe byli hodní. Co kdyby Ježíšek nepřišel…
Ovšem přijetí té Jeho Spásy spočívá v tom, že
to, jak jsme na sebe hodní, nám vydrží déle,
než jen u večeře. Někteří z nás se snaží z té
vánoční Spásy žít celý rok.
Ježíšek. Narodil se nám Kristus Pán. A my se
nad ním v Betlémě tetelíme něhou jako nad
každým dítětem. Tedy někteří se tetelí při
obcházení Betlémů, jiní jsou jen jako
důstojný doprovod a ty zářící oči nechávají
svým ratolestem.
Z toho Betlémského Dítěte vyroste chlap
Ježíš Kristus a světu káže potřebu obnovy
v Lásce, Pravdě a Svobodě. Jenže kněžská
hierarchie káže zákony, příkazy a poslušnost.
On káže o Lásce, Pravdě a Svobodě. A tak
kněžská hierarchie se ho snaží zbavit. Když
Ježíš dosáhne třiatřiceti let, podaří se Ho
kněžím za pomocí lůzy a zákulisních jednání
u římského místodržícího Piláta obvinit
a odsoudit k potupné smrti na kříži. Ano, byla
to vůle Boží, aby zemřel na kříži. Nešlo to
jinak. A Ježíš se svobodně rozhodl tuto vůli
Boží vzít na sebe, aby člověk mohl být spasen
v Lásce, Pravdě a Svobodě. Jak my lidé jsme
přijali tuto šanci na proměnu společnosti?
Víme všichni.
A co říkáme konci světa? Dožijeme se vůbec
letošních Vánoc? Konec světa očekávali lidé
již v apoštolské době, přestávali pracovat
a očekávali nečinně příští, že museli být
apoštoly umravňování. O konci světa mluvila
Sibyla a mnozí z nás mají pocit, že se její
proroctví právě nyní naplňuje. O konci světa
mluvil Nostradamus a pokud vím, tak jím
vyjmenovaná řada papežů končí. Ve škole
jsme se učili o konci světa podle našich
astronomů, který se nás netýkal, protože byl
od nás vzdálen na miliardy let. V padesátých
letech se hodně mluvilo o konci světa
v souvislosti s tendenčním výkladem Janova
proroctví. Konec světa byl mnohokrát
mnohými sektami vyhlášen, ale nedočkali

Zpočátku moc zájemců nebylo a dokonce
jsme zvažovali, zda se výlet vůbec uskuteční,
ale nakonec jsme naplnili velký zájezdový
autobus. A tak jsme dne 19. října vyrazili za
hranice všedních dnů a za nevšedními

zážitky. Počasí nám přálo, byl krásný
slunečný podzimní den. Všem účastníkům
zájezdu se líbilo a tak pokud bude zájem,
příští rok pojedeme znovu.
- MS -

Mikuláš v Holubově

5. prosince 2012 uspořádala obec ve spolupráci s oddílem Skautů mikulášskou besídku.
Děti z mateřské i základní školy si připravily pro Mikuláše krásné vystoupení a za to
všechny děti dostaly od obce sladkou odměnu.
- MS -

jsme se ho. Letos se bojí lidé konce světa
předpovězeného v Mayském kalendáři na
letošní předvánoční dobu. Druhý příchod
Ježíše Krista ohlašuje Písmo na konci světa
a příznaky zde uváděné jsme vnímali již v padesátých letech a vnímáme je i dnes. Množí
se maily obsahující nejrůznější proroctví
o konci světa podle vzdělání jednotlivých
současných proroků. Podobná aktuální
proroctví jsme četli v éře komunismu.
Sionské protokoly z konce devatenáctého
století popisující vývoj společnosti, prorokovaly židovský holocaust, a končí zvláštním
předáním moci, kterému budou předcházet
rebelie lidí, které vlády nebudou schopny
zvládat. Od dětství si uvědomuji riziko
demokracie, že se vlády mohou chopit
gauneři a obyčejní, normální lidé mají
vymalováno na stovky let. Zažili jsme to po
druhé světové válce a náznak zažíváme
i dnes.
Jako by mnohá ta proroctví směřovala ke

konci světa. Ti z nás, co se vyšvihli mezi
nejbohatší lidi světa, se asi konce světa bojí.
To tak bývá. My obyčejní o tolik nepřijdeme.
A křesťané v tom mají většinou jasno: „Já
jsem s vámi až do skonání věků“, řekl Ježíš
Kristus apoštolům. A spravedliví křesťané
mají po smrti přichystán příbytek úplně
někde jinde. Všetečkové se ptají, jestli tam
bude dost krásných děvčat, a gurmáni se
ptají, jestli tam bude dost bašty. My obyčejní
se tomu smějeme.
Tak jak? Budou Vánoce? Budou!
Radostné Vánoce věřícím, nevěřícím
i pochybujícím přeje - MUDr. Bohumír Šimek -
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Přátelé, konec roku se nezadržitelně přiblížil
a s ním i magické datum 21. 12. 2012. Nechci
Vám tady malovat, jak se říká „čerta na zeď“
a už vůbec ne to, co nás čeká a nemine a na
co bychom se měli připravit a co případně
nakoupit do zásoby. Myslím si, že těchto
zaručených informací je v různých časopisech a na internetu dostatek. Já to, co si
myslím, vyjádřím jednou větou: zachovejme
si všichni prostý selský rozum a podle toho
se i chovejme.
Nevím, kdy se Vám dostane do ruky toto číslo
zpravodaje, ale i tak bych Vás rád pozval na
tradiční koledy „ke Kuchařům“ a již druhým
rokem na vánoční koledy u Holubovské
kapličky. Pozvánky se dnem a časem konání
budou včas vyvěšeny na obvyklých místech.
Tím, že si zazpíváme před vánočním časem
koledy, popřejeme si vzájemně štěstí a zdraví, stiskneme si ruku, obejmeme se a usmějeme se na sebe, tím nejlépe vyjádříme naši
společnou myšlenku, že chceme žít v míru,
spokojenosti a pokoji. A věřte, že síla
společné myšlenky je tou největší silou na
celém světě.
Já jsem se před koncem roku s několika
přáteli zatoulal na Blaník (viz foto).
Připomenu, že Blaník je 638 m vysoký
legendární vrch ve Středočeském kraji.
Nachází se asi 10 km jižně od Vlašimi na
území Louňovic pod Blaníkem. Je opředen
pověstmi o blanických rytířích. V těžkých
chvílích české historie byl Blaník symbolem
naděje na získání svobody a svébytnosti
českého národa. Předpokládám, že pověst
každý zná, ale trochu ji přece jenom
připomenu.
Poslyšte poslední starou pověst a její proroctví, jež pověděl slepý mládenec králi Karlovi
žehnané paměti.
Hle, Blaník hora v hávu tmavého lesa, jenž
splývá jí od temene po všech bocích. Vážně,
až zachmuřeně shlíží na krajinu od světa
odlehlou, na její chlumy a pláně málo
úrodné. Široko daleko je patrno jeho témě
a v okolí často k němu pátravě vzhlížejí. Věštíť
chmurami zahalené zlé povětří, promodrává-li se jasně, slibuje jistý a tvrdý čas.
Na temeni Blaníka zříš ve stínu buků, jedlí
a smrků pradávné kamenné hradby,
většinou sesuté. Mechem a křovím zarůstají;
po dřevěném hradě, jehož chránily, není
dnes ani památky.
Ale pod hradbami, v hoře samé dřímají
ozbrojení rytíři, „svatováclavské vojsko“,
dřímají a čekají, až nastane den, kdy bude
potřeba jejich pomoci, až budou do boje
povoláni.
Pod skalnatým vrcholem Blaníku, ve východním svahu je skála v podobě lomeného
oblouku. Tam je vchod do hory, tam také
prýští pramen. Z něho napájejí blaničtí rytíři
své koně, když za čas jednou za svitu měsíce
vyjedou z hory na palouk mezi lesy pod

horou. Za takové noci zaléhá do okolí temné
dunění, ztlumený rachot bubnů i polnic hlas.
K ránu zase rázem vše utichne, rytíři, koňstvo,
vše zanikne ve skalní bráně a zmizí v tajemném lůně hory. Jen na palouce zůstává
památka po nočním jízdeckém reji: přečetné
stopy koňských kopyt.
Než do skalních sklepení, kde dřímá svatováclavské vojsko, vkročil již také nejeden
člověk.
Tak jednou dívka jakási žala pod Blaníkem
trávu. Pojednou stanul před ní rytíř a vybídl
ji, aby s ním šla poklidit v hoře. Dívka se
nebála a šla. Brána do hory byla otevřena.
Uzřela klenuté skalní síně, mohutné sloupy
a na nich rozvěšenou zbraň. Hluboké ticho
jako v kostele bylo po všech prostorách
v tajemném žlutavém přísvitu. U stěn u žlabů
stáli řadou osedlaní koně, za kamennými
stoly v síni seděli rytíři, tváří na stůl sklonění.
Spali, a koně stáli nehnutě; hlavou
nepohodili, kopytem po půdě nehrábli ani
ohonem nešvihli.
Dívka vešla, rozhlížela se, ale nikdo se ani
nepohnul. I začala zametati. Práce jí kvapem
ubývalo a za chvilku všecko poklidila. Ani teď
ji nikdo nezastavil, nikdo na ni nepromluvil,
nikdo se nevzbudil.
Jak přišla, tak vyšla, a když se dostala domů,
ptali se jí, kde tak dlouho byla.
Divila se a pověděla, že přichází jako jindy
tou chvílí. Užasla, když jí řekli, že touže chvílí
naposled před rokem z trávy přišla, že byla
celý rok pryč. I pověděla, kde se octla, a tu
všichni srozuměli, proč jí rok uplynul
chvilkou. Třetího dne však byla dívka
nebožkou.
Tak jako ji, pozval si neznámý rytíř také
kováře z Louňovic do hory, aby mu okoval
koně. Kovář šel, a když dokoval, dali mu do
pytle smetí, kteréž ze zlosti před horou
vysypal. Doma se pak dověděl, že ho již
oplakávali, poněvadž zmizel beze stopy
a celý rok nebylo po něm ani potuchy.

I pověděl, co se s ním dělo, a když pak pytel
protřásl, vypadly z pytle tři dukáty. Teď teprv
viděl, že chybil. Ihned běžel zpátky ku
blanické bráně, kde smetí vysypal. Ale
nadarmo. Nebylo tam smetí ani dukátů. —
Tak také vypravují o pastýři, který hledal
zbloudilou ovci a sám zabloudil do Blaníka,
tak o mládenci, který si rovněž tak dlouho,
rok, jako ten pastýř v hoře pobyl, aniž o tom
měl zdání.
Ale tomu již dávno — — Blaník uzamčen,
vážně, až zachmuřeně shlíží na osamělou, od
světla odlehlou krajinu, a jako by trud teskné
dumy na něm a všude kol spočíval. Svatováclavské vojsko spí. Ještě není čas, aby vstalo.
To bude ve chvíli největšího nebezpečenství,
až se na naši vlast sesype tolik nepřátel, že by
celé království roznesli na kopytech svých
koní.
Tenkráte budou vidína znamení: uschnou
vrcholy stromů v blanickém lese, na temeni
hory se zazelená starý uschlý dub a pramen
u skály se tak rozvodní, že se bystřicí dolů
povalí. Tu pak se strhne veliká, krvavá bitva
v krajině mezi Blaníkem a Načeradcem.
Rybník Pustý, u něhož se starý uschlý strom
před bitvou zazelená, naplní se potoky
prolité krve. I bude pláč a veliké zkormoucení
pro ten zoufalý boj, ale Čechové se proti
silnějšímu nepříteli hrdinsky brániti budou.
V rozhodnou chvíli se Blaník otevře, rytíři
v plné zbroji vyhrnou se z hory a svatý Václav,
jeda na bílém koni, je povede na pomoc
Čechům.
Nepřítel, náhlým strachem obklíčen a jako
zmámen, bude ku Praze prchat a tam pak
bude hrozný ten boj dobojován. A bude tak
zuřivý, že krev proudem poteče od Strahova
až po kamenný Karlův most. Tu svatý Václav
na bílém koni s korouhví v ruce Čechy
povede a cizozemce a všechny nepřátele
českého království ze země vyžene. A sv.
Prokop, opat sázavský s berlou, bude mu
pomáhati.
Pak nastane svatý pokoj a země česká si
odpočine. Mnoho Čechů sic za těch bojů
zahyne, ale ti, kteří zůstanou, budou mužové
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celí. Poznajíce chyby svých předků i své,
budou pevně státi a nepřítel jimi o zem
neudeří.
Toto jsou pověsti dávných let a stará proroctví o zemi naší.
Šťastná buď, ó vlasti milá, síliž se pokolení
tvé, ať přemáhá všechna protivenství, ať
zachová svaté dědictví: mateřský jazyk i staré, dobré právo své.
Mohutniž pokolení tvé prací a nadšením, aby
pevno bylo jako skály a vždy plno síly.
Proč jsem se vydal právě Blaník? Asi to
udělalo to pochmurné podzimní počasí, ale
měl jsem pocit, že už konečně by ti blaničtí
rytíři měli s tou naší českou zemičkou něco
udělat. Tak jsem poklepal na Veřejovou skálu
(viz foto), ale ani jeden rytíř, ba ani jedna
hlava ze skály nevykoukla. Asi ten pravý čas
ještě nenadešel, a to nám asi naději na lepší
časy neslibuje. Zřejmě na tom ještě tak zle

nejsme, aby nemohlo být hůř, ale až doba
příští ukáže, jak budeme žít.
Jednu záhadnou zajímavost jsem přece
jenom na Blaníku objevil. Říká se tomu
„orby“. O co se jedná? Ať už to byli amatérští,
nebo profi fotografové, začali si všímat, že se
jim na snímcích objevují jakási záhadná
kolečka, která vypadají jako kapky vody,
prach či co a v hledáčku digitálních fotoaparátů se dokonce někdy pohybují.
V anglicky mluvících zemích se jim říká „orbs“
a u nás z nedostatku přesného překladu je
nazýváme „orby“. Nebudu Vám popisovat
kdo, a jak se tím zabýval a zkoumal. Závěr je
takový, že se prozatím neprokázalo, co tyto
„záhadná kolečka“ jsou. Předkládám
fotografii z cesty na Blaník, kde jsou orby
patrné, a podotýkám, že docela slušně
pršelo. Tím potvrzuji i to, že pokud by to byly
mikroskopické částečky prachu, jak se

většinou tento jev vysvětluje, tak by se tyto
částečky prachu za deště ve vzduchu
neudržely.
Komu to je na Blaník daleko a chtěl by si tyto
orby nafotit, stačí zajet třeba do Třeboně ke
Schwarzenberské hrobce, nebo do starého
města, ale máme je i za humny ať už na
Třísovském oppidu, nebo na vrcholu kopce
nad koupalištěm.
Omlouvám se za to, že píši čím dál delší
články, ale asi přibývá toho, co bych Vám
chtěl sdělit a napsat. Na závěr bych si moc
přál, abyste se zamysleli nad tím, jak málo je
okamžiků, kdy se vzájemně s druhými
potřebujeme, kdy jsme si blízcí, kdy se
můžeme rukou dotknout a pohladit. Kolik asi
takových chvil nám ještě zbývá, kolik už jsme
jich propásli a nevyužili k tomu, abychom
druhého úsměvem potěšili a sami byli
potěšeni.
Žijte blaze a mějte se dobře. - vakl -

Po dlouhé odmlce se nám opět ozval pan dr.
Otakar Chmelenský s krásným příběhem z našeho kraje. Jsem moc ráda, že můžeme jeho
příspěvkem zpestřit právě vánoční číslo.
Moc děkujeme a pana doktora tímto zdravíme.
- MS -

nožíky a jiný vercajk. Časem, se vše
vysvětlilo- když matka šmátrala pod almarou
upadlou svíci, nahmatala nějaký nevelký
předmět. Užasle pohlédla na dokonale
vyřezanou hlavičku s dokonale vyřezanými
rysy otce.
Od té chvíle se již Vojtíšek nemusel skrývat,
naopak otci rád vypomáhal, ale i sám
vyřezával postavičky svatých a betlémy,
které matka prodávala po poutích. Čas
plynul a na Vojtíškovi nebylo možno si
nepovšimnout, že jeho oči zesmutněly. Stále
rád chodil s otcem hrát po tancovačkách,
vyřezával krásnější a krásnější sošky, ale jeho
nitro cosi tížilo. Odvracel často zrak, jakoby
nenacházel odvahu svěřit se vlídnému otci.
Ten, znalý světa i lidské duše, odtušil, co se v
mladíkově mysli děje: „Chtěl bys do učení,
že?“ Chlapec přikývl. Otec smutně odtušil, že
nastal okamžik, že cosi v životě ztrácí, čemu
nelze zabránit. Je-li synovi rodná chalupa
těsná, musí do světa za svým štěstím. „Budeš
mi chybět-v životě, v dílně, v kapele…“
Pan farář napsal známému, mistru
řezbářskému v Klatovech a po vakacích
Vojtíšek zanechal doma plačící matku a
mlčenlivého otce. Bratři jej doprovodili ke
křížku.

Mistr si oblíbil tichého a hodného učedníka,
jehož moc přiučovat nebylo nutno. Tajně ho
se závistí pozoroval, jak dokáže do neživých
postaviček vtisknout duši, jak jistými vrypy
v jejich tvářích vkládal lidský charakter
i obrovský cit. Léta plynula a Vojtíšek, teď je
třeba již říkat Vojtěch, se stal uznávaným
tovaryšem, který se musel podle cechovního
práva vydat na vandr. Vojtíšek nevyslyšel
mistra, aby zamířil do Bavor či Schwarzwaldu, ani neposlechl rady otce, aby šel do
Vídně plné příležitostí. Vydal se přes alpská
údolí a usadil se v jižní výspě mocnářství
– Terstu. Odtud měl blízko do Benátek
a Florencie, kam často zajížděl, aby bez
dechu hodiny a hodiny stál před malbami
a sochami s pocitem malosti, že takové
zručnosti a umu nikdy nemůže dosáhnout.
Týž tísnivý pocit ho provázel v začátcích jeho
působení v řezbářské dílně nedaleko
přístavu. Dobrosrdečný
maestro s vykrouceným knírem nad jeho prací kroutil
hlavou. Vždyť měl od mistra z Čech skvělé
doporučení, proč jsou tedy jeho sošky
strnulé a tváře bez výrazu…
To zneklidňovalo Vojtěcha, který ztrácel
sebejistotu. V noci se na kavalci převaloval
a přemítal, proč se mu dílo tolik nedaří.

Ve venkovských kostelících a kapličkách po
obou stranách Klet, v blízkém i dalekém okolí
možno spatřit mnoho krásných vyřezávaných sošek andělů a postav světic.
Zadíváš-li se pozorně zaujme tě, že všechny
ty tváře mají stejné rysy, jakoby předlohou
byla jediná krásná bytost.
Snad si, milý čtenáři, vzpomeneš na mé
vyprávění o dobrém člověku, který musel ze
stavení pod kleťskou doubravou odejíti do
Vídně, aby se vrátil očarován hudbou a se
svými syny rozdával radost a andělské tóny.
Čtvrtý z Frantinových synů – malý Vojtíšek-celé dny postával u otcova ponku
a pozorně sledoval každý otcův pohyb,
každý zářez do dřeva. Po čase toho zanechal
a vyhledával opuštěné kouty stavení. Otci se
počaly ztrácet polínka lipového dřeva, dláta,
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Jednoho prosluněného nedělního rána
vystupoval po schodech baziliky Svatého
Silvestra, když se málem srazil s dívkou
v sněhobílých šatech. Pohled jejích hnědých,
pronikavých očí ho uhranul. Nebyl schopen
sejmout klobouk, ani slušně pozdravit. Dívku
rozpaky urostlého mládence s pomněnkovýma očima pobavily. Věnovala
Vojtěchovi zářivý úsměv a odběhla k bočnímu vchodu. Vojtěch marně hledal
pohledem v lavicích onu krásnou dívku. Ona
ho vyhledala pohledem z kůru a ty krásné
tóny písně věnovala jen jemu. To setkání
nebylo vůbec náhodné – již dlouho ten
cizinec upoutával její pozornost.
Od toho dne se chování Vojtěchovo změnilo.
Chodil jak bez ducha – stále myslel na tu
líbeznou dívku s jemnými rysy tváře a krásně
vyklenutým čelem, s hustými vlasy
padajícími na útlou šíji. Nemohl se dočkat
delšího střetnutí.
V dílně se objevil farář z nedalekého
městečka s přáním, aby ze sbírky žen rybářů
a mariňáků vznikla socha madony z Terstu,
patronky námořníků a cestovatelů. Maestro
rozhodl, že postavu světice se svatým
dítětem udělá Adalberto, tedy náš Vojtěch,
hlavu madony vyřeže Fulvio. Vojtěch se
pustil hned do práce a brzy byla jeho část
díla hotova. Maestro byl s jeho dílem spokojen. Tělo matky sklánějící se nad dítětem,
rozevlátý šat a zdobné ornamenty se mu

povedly. Fulvia, který měl dílo převzít, však
postihla horká nemoc. S obavami byl Vojtěch
pověřen, aby sochu dokončil, však se ten
venkovský páter nezblázní, když se to moc
nepovede. Dlouho do noci se pak neslo
přístavem klepání dřevěné paličky, Třísky
divoce odletovaly pod jemným dlátkem.
Vojtěch nespal a nejedl, dokud z kusu dřeva
nevyloupl hrubý obrys ženské tváře . Pak
brousil a přihlazoval, pak nanesl barvu
a šelak. Maestro stál v úžasu před sochou –
ještě nikdy neviděl tak krásnou, jemnou dívčí
tvář.
Náhoda tomu chtěla, aby při slavnosti
posvěcení sochy se sešel Vojtěch s onou
dívkou, která byla tak nápadně podobná
madoně. Jmenovala se Paola a bydlela pouze
s otcem, který jí přísně vychovával. Asi
nenajdu všechna slova, abych vyjádřil, jak
velká a hluboká láska mezi těmito mladými
lidmi vznikla. Večer co večer se scházeli
stranou od přístavu, aby si dlouhé hodiny v
měsíčním světle hleděli do očí, aby si dávali
horké polibky a šeptali zamilovaná slova.
Vojtěch rád naslouchal hebkému hlasu
dívčinu, když mu zpívala italské písně o lásce.
Ještě netušili, že osud jejich lásce přát
nebude.
Jednou přišla Paola na dostaveníčko
uplakaná a nešťastnému Vojtěchovi sdělila
smutnou novinu. Otec ji zasnoubil se starým,
leč bohatým měšťanem. Svatbu naplánoval

na svatodušní svátky. Celou noc mladí lidé
probírali, zda-li lze tomu zabránit. K útěku
nenašel Vojtěch dost odvahy. Nechtěl svou
milovanou uvrhnout do bídy. Ke společné
smrti jim bránilo vyznání. Bezradní se nad
ránem rozloučili.
Vojtěch šel rovnou do dílny. Než přišli
ostatní, vyřezal nejkrásnější sochu své
milované Paoly. Oznámil, že bude muset
odejít, skončí o svatodušních svátcích.
Maestro nerad propouštěl nyní velmi
vyhledávaného řezbáře.
Poslední večer dal Vojtěch dívce sochu, aby si
na něho vzpomněla, ona mu dala pramen
jejích havraních vlasů. Dlouho se líbali, jejich
polibky byly slané. Když Vojtěch vystupoval
ráno z města, zněly zvony.
Vojtěch se domů nevrátil, usadil se v Českých
Budějovicích. Nikdy se neoženil. Stal se
vyhledávaným řezbářem, který vytvářel
nejkrásnější sochy madon a světic. Učni
říkávali, že to bylo nejspíš tím, že tváře jeho
soch skrápěly obrovské slzy.

Sýrová roláda

Pečeme na 170 °C asi 15 minut.

asi 30 dkg eidamu 45% - plátky, šunka, poličan,
krabička smetanového sýra, 15 dkg másla,
grilovaní koření a pro efekt můžeme přidat
sterilované kapie nebo pažitku či bazalku.

Až dostanete letošní vánoční číslo Holubovského zpravodaje, butete mít jistě všichni
vánoční cukroví napečeno a proto jsem
připravila pár receptů na silvestrovské
pohoštění.

Sýrové tyčinky

50 dkg hladké mouky, 25 dkg nastrouhaného
eidamu, 25 dkg máslové Hery, 250 ml šlehačky,
1 lžička soli, 1 žloutek, 1 prášek do pečiva,
2 lžičky grilovacího koření
Všechny suroviny spojíme. Na vále rozválíme
na plát a buď formičkou vykrajujeme tvary
nebo jen rádýlkem nakrájíme tyčinky,
klademe na plech vyložený pečícím
papírem, potřeme rozšlehaným vajíčkem
a sypeme seznamem, mákem, kmínem,
hrubou solí a dáme péct.

Nejdříve si připravíme pomazánku: smetanový sýr rozšleháme s máslem a ochutíme
kořením a přidáme bylinky nebo kapie.
Na plech vyložený pečícím papírem
rozložíme plátky sýra, dáváme lehce přes
sebe a vložíme do vyhřáté trouby na 150 °C
a počkáme, až se sýr rozehřeje a v místech
překrytí se spojí.
Vytáhneme z trouby a sýr i s pečícím papírem
stáhneme z plechu na vál.
Sýr pokryjeme plátky šunky, rozetřeme
polovinu pomazánky, poklademe poličanem, přetřeme druhou polovinou pomazánky a ještě teplé svineme pevně do rolády,
tu zabalíme do alobalu a necháme v lednici
ztuhnout.

Sýrové dukátky

250 g Nivy, 250 g hladké mouky, 200 g másla,
vlašské ořechy na ozdobu

- Dr. Otakar Chmelenský -

Domácí houstičky

30 g čerstvého droždí • 1 lžička krupicového
cukru • 500 g polohrubé mouky • cca 250 ml
vlažného mléka nebo vody • 50 g másla nebo
sádla • 1 vejce + 1 žloutek • 1 lžička soli. Navrch
1 bílek, na potření, hrubá sůl , celý mák, kmín
Z droždí, lžičky cukru, hrstky mouky a 150 ml
vlažného mléka necháme vzejít kvásek.
Mouku dáme do mísy, přilijeme kvásek,
trochu mléka, změklé máslo, vejce, žloutek
a sůl a vypracujeme lehké vláčné těsto.
Necháme v teple asi 1–1,5 hodiny kynout.
Vykynuté těsto zpracujeme a upleteme z něj
houstičky nebo stočíme do rohlíčků, ty
můžete i naplnit libovolnou slanou náplní
– sýr, šunka, špenát, dušené zelí. Naskládáme
je s rozestupy na plech vyložený pečicím
papírem, necháme trochu nakynout a potřeme bílkem. Posypeme hrubou solí a mákem nebo kmínem. Pečeme dozlatova, asi
20 minut.
Přeji všem tiché štěstí Vánoc a do nového
roku hodně štěstí, zdraví a lásky.
- MS -

Nivu nastrouháme, přidáme máslo a mouku
a vypracujeme hladké těsto, necháme chvíli
v chladu odpočinout. Rozválíme na plát,
vykrajujeme kolečka – dukátky, které
klademe na plech vyložený
pečícím
papírem, pomažeme rozšlehaným vajíčkem
a posypeme drcenými vlašskými ořechy.

strana

13

Anežka Česká

Vánoční koledování u kapličky

V sobotu 17. listopadu 2012 ve 14 hodin se
sešly tři desítky občanů v naší kapličce, aby si
všichni připomněli výročí svatořečení
Anežky České.
Bohoslužbu slavil náš duchovní správce
p. Andrzej Urbisz , hudební doprovod zajistili
pan Jan Mejzlík, náš nový občan pan Miloš
Valenta a paní Marie Hotařová.
Po mši svaté jsme se přesunuli do Hostince
u Kuchařů, kde na nás čekal vynikající štrúdl,
který pro účastníky oslavy upekla paní Alena
Valentová.
- MS -

Přijďte si zazpívat, navodit vánoční náladu, nebo jen poslechnout koledy

v sobotu 22. prosince 2012 od 18.00 hodin
u holubovské kapličky.
Koledy budou zpívány a hrány na žesťové nástroje, aby jejich melodie doletěla až k vám
domů a vytvořila tu pravou atmosféru vánočních svátků.
Po skončení koledování jsme srdečně zváni do hostince U Kuchařů,
kde koledy dozpíváme a vypijeme vánoční punč.
Pro zájemce bude k dispozici betlémské světlo, vezměte si s sebou lucerničky.

Tyto krásné voňavé adventní věnečky vytvořila
paní Romana Dolejší z Holubova
- kdo umí, ten umí.
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Vzpomínka a poděkování
občanům Holubova

V listopadu jsme vzpomněli
prvního výročí úmrtí mého
bratra Jiřího Petra, který nás
tak rychle opustil.
Chci tímto poděkovat všem,
kteří jste jej měli rádi a pomohli
mu v jeho posledních chvílích,
s pohledem na milovanou Kleť
a rodnou obec. Především děkuji
sousedům, kamarádů, rybářům
a oceňuji nezištnou pomoc Víta
Hůrského ze Křemže, který jako
dobrý a dlouholetý kamarád
pomohl a zlehčil jeho nemilou
situaci a poslední chvíle života.
Ještě jednou děkuji a vzpomínejte s námi.
Marie Šafránková- Petrová,
Tábor

PF 2013

Plesy v holubovském sále
– zapište si do kalendáře a sledujte plakáty
25. 12. 2012
5. 1. 2013
19. 1. 2013
25. 1. 2013
26. 1. 2013
2. 2. 2013
9. 2. 2013
16. 2. 2013
23. 2. 2013

Myslivecký ples
Hasičský ples SDH Holubov
Včelařský ples
Sportovci Křemže - ples
Ples SDH Loučej
obecní bál
hasičský bál - SDH Třísov
divadelní ples ENDE Vrábče
Ples hasiči Lhotka

Přehled bohoslužeb Vánoce 2012 – kostel sv. Michaela ve Křemži
23. 12.

18.00

ŽIVÝ BETLÉM před kostelem (sraz účastníků 17.30)

24. 12.

15.00

Štědrovečerní dětská mše – nejen pro děti

24. 12.

24.00

Křemže - půlnoční mše sv. (Zlatá Koruna 20.00, Brloh 22.00)

25. 12.

8.00

mše sv., Boží hod vánoční – Narození Páně

26. 12.

8.00

mše sv., Svatý Štěpán

Redakční rada
Holubovského zpravodaje
přeje všem čtenářům
krásné Vánoce
a do nového roku 2013
hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti.
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POJÍZDNÁ PRODEJNA JATKY HRADČANY
KDE:
HOLUBOV
KDY:
od 8.1.2013 každé úterý
V KOLIK:
9:15
u prodejny potravin p. Pelecha
NABÍZÍME VŽDY
ČERSTVÉ HOVĚZÍ,
VEPŘOVÉ MASO
A UZENINU
Lenka Kováříková 724 823 471, Jatky Hradčany 388 423 388
Jatky Hradčany

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. 2012 v 19.00 hod.
Vstupné: 100 Kč

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

7. OBECNÍ BÁL
který se koná 2. února 2013

od 19.00 hod v holubovském sále

K tanci a poslechu hraje B-QUINTET
LA
BO
KC
TOM
Á
T
100
HA
NÉ:
P
BO
U
VST

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 2. 1. 2012 NA OÚ

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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