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rok za rokem rychlé utíká a jsou tu opět Vánoce
a konec roku 2013. Vánoce jsou pro všechny ty
nejkrásnější svátky v roce. Svátky, kdy bychom
se měli všichni zklidnit, jeden druhému naslouchat a být na sebe hodnější. Tento čas, většinou
také slouží k ohlédnutí a zhodnocení, 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 a udělat i něco navíc.
Každým rokem se snažíme udržovat naše
školská zařízení. V mateřské školce jsme zateplili
a namalovali fasádu a zrekonstruovali kotelnu.
Je rozpracována rekonstrukce bytu v budově
mateřské školy.
Dalším úkolem bylo dokončení sociálního
zařízení v sále v Krásetíně. Sál využívají členové
SDH Krásetín a SK Holubov oddíl stolního tenisu.
Z dotace Jihočeského kraje jsme opravili střechu
a fasádu hasičské zbrojnice v Třísově včetně
výměny oken a dveří.
Nyní v prosinci zajišťujeme úpravy a rozšíření
asfaltových komunikací, podařilo se zajistit
přepad vody z Artypského rybníka, která natéká původním nátokem. V průběhu roku je

2013

zajišťován běžný chod obce.
Rád bych poděkoval všem zastupitelům, zaměstnancům obce i lanovky za vykonanou práci
během roku 2013.
Poděkování patří sdružením dobrovolných hasičů Holubov, Třísov a Krásetín, dále oddílům SK
Holubov, Skautů a MŠ Holubov. Všichni zajišťují
pořádání kulturních akcí, pracují s dětmi a vzorně reprezentují naši obec.
Děkuji také vedení firmy Grafobal Bohemia s.r.o.
za velmi dobrou spolupráci a velmi dobré vztahy
s naší obcí.
Poděkovat bych chtěl všem našim 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.
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem popřál
radostné Vánoce a do nového roku 2014 hodně
štěstí, zdraví a lásky. Myslím si, že každý z nás
vidí, jaké hodnoty v životě jsou pro každého
z nás ty nejdůležitější. Proto si važme toho, že
žijeme v klidu a míru tady u nás v Podkletí.
S úctou Váš starosta
- Jaroslav Franěk -

Zpráva z jednání obecního zastupitelstva
ZO projednalo a schválilo:
- cenu vodného a stočného na rok 2014, cena
zůstává stejná jako v loňském roce
- nový územní plán obce Holubov
- prodej pozemku č. parcelní 1069/2 o výměře
416 m2 panu Hosmanovi
- petici občanů Třísova na zbudování nové
čekárny v Kopečku
- zveřejnit záměr prodeje pozemku č. parc.
575/4 o výměře 2155 m2
- rozpočet obce na rok 2014 – viz příloha
- složení inventarizačních komisí obecního majetku k 31. 12. 2013
- J. Franěk -

Upozornění!

Upozorňujeme občany, že v úřední
dny v pondělí 23.12. a 30.12. 2013
bude na obecním úřadě otevřeno
pouze do 11.30 hod.

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.
Dále upozorňujme občany, kterým přesahují
větve z jejich zahrad a pozemků podél
obecních komunikací, že je nutno, aby si tyto
odstranili, pokud tak neučiní a větve budou
omezovat průjezd techniky, zaměstnanci obce
provedou jejich odstranění sami.
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Rozpočet na rok 2014

Grafobal Bohemia s.r.o. Holubov
Blíží se konec roku 2013 a jednou z největších změn, které se v naší obci za poslední
léta udály, je ta, že z naší staré dobré Artypy
máme v Holubově novou moderní firmu
Grafobal Bohemia s.r.o.
Každý, kdo se zajímá o dění v obci, musí

uznat, že nový vlastník Grafobal Skalica,
modernizuje, rozšiřuje výrobu a prostory
pro ni a záleží mu na zachování firmy
v Holubově, firmy, která má zde dlouholetou
tradici. Po rekonstrukci stávajících hal došlo
v letošním roce k největší akci, kterou je
rozšíření skladovacích a manipulačních
prostor směrem k Artypskému rybníku. Po
náročném a složitém jednání došlo ke shodě
s dotčenými orgány vč. SCHKO Blanský les.
Obec prodala firmě Grafobal Bohemia
necelou jednu čtvrtinu rybníka, v níž nebyla

nikdy voda, jen bláto a náletové křoviny, ta
byla zavezena a tím vznikl prostor pro
uvedenou stavbu. Jsme rádi, že se firma
rozrůstá a tím vznikají nová pracovní místa
nejen pro občany Holubova, ale i přilehlých
obcí z mikroregionu Podkletí.
Závěrem bych rád poděkoval vedení firmy
Grafobal Bohemia za výbornou spolupráci
a popřál do dalších let mnoho zdaru.
Požádal jsem generálního ředitele Ing. Ivana
Chovance o stručné zhodnocení naší spolupráce.
- Jaroslav Franěk -
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Vážení občané Holubova, Třísova a Krásetína, rád využívám příležitosti promluvit k Vám prostřednictvím „Holubovského
zpravodaje.“
Dne 5. 12. 2013 tomu bylo právě šest let, kdy
se rozhodla Slovenská firma Grafobal Skalica
a.s. investovat do nákupu tehdejší polygrafické firmy Artypa, která sídlí ve Vaší
malebné obci Holubov.
I když prostory a strojní vybavení
nesplňovaly úplně naše představy, měla
Artypa něco, co má mnohem vyšší cenu a to
bylo zákaznické portfólio a kvalitní personál.
Pracovníci jsou pro Grafobal vždy tím
nejcennějším a největším kapitálem. Všechno ostatní se dá vybudovat kdekoli.
My jsme se rozhodli budovat na těchto
základech a udělat z Artypy polygrafickou
firmu středoevropského významu, která je
schopna obsloužit klienty nejen v ČR, ale
i v jiných Evropských státech. Dnes prostřednictvím naší značky znají Holubov
i v Německu, Rakousku, Slovensku, ale také
i v daleké Francii. Za šest let jsme do staveb

a strojního vybavení investovali více než 200
milionů Kč, tak abychom udrželi krok
s Evropskou konkurencí. Snažíme se vytvářet
kvalitní pracovní podmínky, ale i myslet na
krajinu a životní prostředí. Právě teď na konci
roku jsme obdrželi certifikát ISO 14001:2004,
který řeší také mnohé problémy s nakládáním s odpady a ochranou životního
prostředí.
Vážení občané, dosažení všech těchto plánů
není možné bez spolupráce s Vámi. Je pro
nás nesmírně důležitá spolupráce s vedením
Vaší obce, panem starostou Jaroslavem
Fraňkem, a také místním zastupitelstvem,
které Vás v jednání s námi zastupuje, a v rámci svých možností nám vychází vstříc. Sami
na vlastní oči se můžete přesvědčit, že
Grafobal pozdvihl „starou dobrou Artypu“ na
jinou úroveň. I dnes jsme schopni vytvářet
nová pracovní místa pro Vás a Vaše děti tak,
abyste i Vy byli hrdi na to, že v i v tak malé
obci jako je Holubov může fungovat
nadnárodní společnost. Moc si Vaší podpory
ceníme a doufáme, že naše spolupráce bude

ZPRÁVY ZE ŠKOLY - CO NÁS BAVÍ

Vážení přátelé školy, milí
žáci, v obci Holubov
máme stále rozesmátou
mladou paní (školku) a váženou
letitou
dámu
(školu), která letos oslavila
120 let (snad můžu tento
úctyhodný věk prozradit). Jistě jste si
všichni všimli, že se školka proměnila a na
podzim dostala nový veselý kabát, ale ani
paní škola nemusí být smutná, tato starší
dáma dostává stále nějaké povzbudivé léky,
které jsou vidět při osobní návštěvě. Tyto
dvě ženy nám rok od roku stále vzkvétají.
Velikou zásluhu na tom má náš pan starosta
Jaroslav Franěk, který o školku, školu i jídelnu velmi pečuje a každý rok je vylepšuje
a dává jim nějaký dárek. Kosmetické
záležitosti pak mají na starost zaměstnanci
ZŠ a MŠ Holubov a tak budovy jen kvetou.
Všem patří velké DĚKUJI.
Poděkování patří ještě všem dětem, žákům,
rodičům i přátelům školy za jejich přízeň,
ochotu a pomoc při sběrových, charitativních i různých jiných akcích.
V ZŠ sbíráme sušenou citrónovou a po-

merančovou kůru, starý papír, sešláplé
hliníkové plechovky, vybité baterie, elektro-

pokračovat na takové vysoké profesionální
úrovni i v budoucnosti.
Závěrem mi dovolte, abych také využil této
příležitosti a popřál Vám všem pokojné
prožití nejkrásnějších křesťanských svátků
- Vánoc a všechno nejlepší do nového roku
2014.
- S úctou Ivan Chovanec -

Jsem velice ráda, že všichni dokážeme
společnými silami takto přispět na pomoc
nejen naší krásné obci, ale i lidem, kteří to
potřebují.
Děkuji všem za Vaši vstřícnost
a přeji Vám příjemné prožití
vánočních svátků a mnoho
zdraví, štěstí, rodinné pohody
a osobních úspěchů v novém
roce 2014.
- Mgr. Drahomíra Bodláková,
ředitelka ZŠ a MŠ Holubov -

odpad, víčka od PET – lahví pro
malého zdravotně handicapovaného chlapečka. Na
podzim se uskutečnil sběr
kaštanů, proběhla veřejná
sbírka pro specifickou přípravu
a výcvik koně terapeuta na
podporu hipoterapie.
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Co se dělo ve škole
Naši piráti během podzimu stihli zažít celou
řadu méně či více zajímavých zážitků.
Nejprve na ně čekal v říjnu týden věnovaný
Světovému dnu zvířat. Celý školní týden byla
výuka zaměřena na zvířenu ve všech
podobách. To znamená, že například
v prvním ročníku piráti poslouchali hlasy
zvířat, ve druhém a čtvrtém ročníku řešili
slovní úlohy a porovnávali hmotnost
živočichů a třetím a pátém ročníku popisovali ptáky podle nástěnného obrazu. Ale

nové zkušenosti nezískávali piráti jen v lavicích. O Tajemstvích barevných křídel (jak se
tento projektový týden jmenoval) nám přijel
zazpívat i pan Hrdlička se svou pomocnicí
čarodějnicí Elvírou a také praktická ukázka ze
sokolnictví nám přišla vhod. Na závěr celého
týdne jsme si vyrobili barevné avšak ne moc
létavé draky, s nimiž jsme si vyzdobili altán.
Také školní družina se podílela na týdnu
zvířat a vyrobila zvířátka z papírových
ruliček, které jste mohli vidět v obecní
vývěsce.
Dalším z nevšedních zážitků byl projektový
den s názvem Tajemství Podzimní vůně. Jak
již sám název napovídá, jednalo se o velmi
voňavý den, který vyžadoval přípravu 5. ročníku. Kapitáni museli nejprve vytvořit
rozpočet, nakoupit suroviny na výrobu

štrúdlu a rozdělit úkoly v perlách. (Kdo
přinese váleček, struhadlo atd.) 24. 10. se pak
celá školní posádka sešla v tělocvičně, kde se
soutěžilo o nejkrásnější jablíčko, nejdelší
slupku apod. Po připraveném programu
mohla začít samotná výroba štrúdlů. Každá
perla pod vedením svého kapitána vytvořila
štrúdl. Záviny upekly paní kuchařky ve školní
jídelně a druhý den si všichni piráti moooc
pochutnali.
V listopadu jsme se vydali odhalovat Tajemství lesa. 14. 11. se naše posádka sešla
v teplém oblečení a vypravila se na cestu
plnou úkolů. Dobré oblečení a dostatečně

velká svačina byla jedním z největších ukazatelů úspěšnosti naší cesty. Během cesty do
Třísova museli piráti prokázat, jak se umí
orientovat za pomoci buzoly, hledat úkol
skrytý v lese a především posvačit. Na
zpáteční cestě hledali věci, které do lesa
nepatří a sbírali přírodniny. Po návratu do
školy se piráti museli nejprve pořádně zahřát
a poté vyrobit ozdobný květináč z nasbíraných přírodnin.
K dalším zážitkům, které se pirátům velmi
líbily, patřilo divadelní představení Karlovarského hudebního divadla O Balynce dobrém
štěněti a třídě nízkých kamarádů (20. 10).

Tato veselá hra poukazovala na důležitost
třídění odpadů.
Naše šikovné piráty jste také mohli vidět při
Štrúdlování, kde dramatický kroužek zahrál
pohádku o Červeném Karkulínovi (9. 11.).
Někteří z pirátů uvítali do života nové
občánky (5. 10.) a všechny prvňáky jste si
mohli prohlédnout v Českokrumlovském
deníku (12. 11.).
K nezapomenutelným chvílím v pirátském
životě naší školy bylo zajisté spatřit taktické
cvičení českokrumlovských hasičů, kterému
nic nechybělo. Takže piráti zažili nejen
evakuaci školy, viděli zásah hasičů, ale také si
mohli prohlédnout i vyzkoušet jejich vybavení (25. 11.).
Mezi oblíbené projektové dny nepochybně
patří Čertovská škola (5. 12.). Většina pirátů
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se tento den promění na čertíky, jen pár
jedinců se změní na anděly. Všichni pak
společně plní připravené pekelné úkoly, ke
kterým patří např. ďábelské luštění, čertíkovy

lotroviny a Hromdějův řetěz. Abychom
potěšili celou obec, vyrazili jsme na již
tradiční obcházku. Na ukončení celého dne
jsme své umění předvedli všem v kulturním

Zápis dětí do 1. třídy
Zápis žáků do 1. třídy Základní školy Holubov se bude konat
v budově školy v pátek 17. ledna 2014 od 13:00 h do 16:30 h.
K zápisu se dostaví rodiče (zákonní zástupci žáků) s dětmi
narozenými v období od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008 a dětmi
s odloženou školní docházkou.

sále a už dnes se tešíme na další čertovské
běsnění.
Mgr. Jana Knížková, školní družina

Pozvánka na Živý Betlém
Žáci a zaměstnanci ŽŠ Holubov
Vás zvou na
Živý Betlém u kapličky
ve čtvrtek 19. prosince 2013
od 15:30 hodin

Rodiče vezmou s sebou svůj občanský 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.
Více na www.zsholubov.cz
- Mgr. Drahomíra Bodláková,
ředitelka školy -
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Balynka dorazila opět do
Holubova
Putovní divadelní představení O Balynce
dobrém štěněti, dorazilo na konci listopadu
(18. – 22. listopadu) do Jižních Čech. Ty jsou
předposledním krajem na letošní pouti
souboru Karlovarského hudebního divadla
Libora Baláka, který se snaží svou hudební
EKO pohádkou potěšit děti z celé České
republiky. Za čtyřleté putování tohoto
představení se stihla Balynka představit na
450 představeních již více než 150 tisícům
diváků, a to zejména těm nejmenším. Jejím
cílem není děti jen pobavit poutavým
příběhem, ale také se je snaží nenásilnou
formou naučit třídit odpad. Aby mohlo
představení zhlédnout co nejvíce dětí, snaží
se soubor hru každý rok uvádět na nových
místech, a tak se Balynky mohou dočkat malí
diváci nejen z měst, ale také z menších obcí.
V letošním roce za nimi najezdila Balynka již
úctyhodných 26 tisíc kilometrů, a ani v roce
2014 nebude zahálet, připravuje se na cestu
dlouhou 34 tisíc kilometrů.
Díky velkému zájmu mateřských škol a prvních tříd, jsou tato představení beznadějně
plná. Zájem byl vidět především u nejmenších diváků, kteří zhlédli Balynku 20. listopadu v Holubově. V jihočeském kraji se mezi

Zprávičky ze školičky
Dne 10. října nás krásné podzimní počasí
provázelo na velmi pěkném výletě na Malou
farmu na Kuklově. Dětem byl umožněn
blízký kontakt se zvířátky, místní hospodář
děti přívětivě a trpělivě se zvířaty
seznamoval. V listopadu do naší školky
zavítalo divadlo Okýnko s pohádkou Rybka
Šupinka. Tóny kytary a zpěvu se z naší třídy
ozývaly, když nás navštívila paní Marta
Vávrová. Dětské písničky si s námi zazpívala
i při koncertíku s rodiči a prarodiči.
Jak vyzrát nad bacily nám poradila instruktorka ze Zdravé pětky. O zdravé výživě
jsme si nejen povídaly a zpívaly, ale také ji

18. a 23. listopadem dále představila
divadelní hra v Dřítni, Zahájí, Hosíně, Borku,
Křemži, Kamenném Újezdu, Boršově, Brlohu
a Nové Vsi.
Samotná hra však není jediné, co si mohou
diváci užít, součástí programu je i putovní
výstava Brána recyklace, která mapuje
koloběh odpadů od jejich vzniku přes
recyklaci až po nové využití. Tato výstava
atraktivní formou ukazuje, co vše z běžných
předmětů kolem nás je z recyklovaných
materiálů.

Partnerem divadelního projektu je nezisková
společnost EKO-KOM, která zajišťuje systém
třídění a recyklace obalového odpadu v ČR.
Více informací o třídění a recyklaci se dozvíte
na těchto stránkách:
www.jaktridit.cz,
www.branarecyklace.cz,
www.tonda-obal.cz.
- 22. listopadu 2013 - Jana Kaiserová PR agentura ex voto, s.r.o.,
mail: jana.kaiserova@exvoto.cz

ochutnaly. Na konci listopadu se předškoláci
sešli v holubovském sále, kde svým
vystoupením udělali radost dříve narozeným
občanům.
Prosinec je v naší školce v duchu adventního
těšení. V prvních dnech tohoto měsíce
chystáme program pro svatého Mikuláše.
Pak nás čeká dne 10. prosince výtvarná dílna
s paní Zuzanou Filisteinovou. Ta přislíbila
vyzdobit si s dětmi vánoční přáníčka zajímavou technikou. Hned dva dny poté zavoní
naší školkou perníčky. Ty si děti nazdobí za
pomoci maminky Kateřiny Anderlové. Pak už
se společně s rodiči i dětmi sejdeme ve
středu 18. prosince na Vánoční besídce. Třída
Zajíčků předvede vánoční pásmo od 15.00
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a Medvídci Vás vánočně naladí od 15.30 hod.
Vánoce ve svých třídách u stromečku si
prožijeme dne 19. prosince.
Ráda bych se s Vámi touto cestou podělila
o dva velmi pěkné estetické zážitky. První
z nich můžeme sledovat společně, je jím
nová fasáda naší školky. To se nám to pěkně
chodí do barevné školky, a co ti kluci
vrabčáci detektivové mají za práci nám
školku střežit. Zde patří dík našemu panu
starostovi Jaroslavu Fraňkovi za péči o naší
školku. Druhý zážitek už nemáte možnost
všichni sledovat. Ale Vaše děti ano. Je jím
zdařilá výzdoba stěn ložnice, kdy děti
odpočívají pod ochranou stromů a lesních
zvířátek. Zde děkujeme paní učitelce Kláře

Listopadové, která si skutečně výtvarně
vyhrála. Pokud máte zájem, i Vám umožníme
vstup do lesního království.
A co na závěr? Přejeme Vám krásné Vánoce,

radost a pohodu v kruhu nejbližších
a pokojný nový rok 2014.

Poté, co jsme v létě opustili prostory bytu
v čp. 242, jsme byli nuceni na chvíli činnost
našeho mateřského centra přerušit, ale od
listopadu se opět scházíme každé úterý od
9.00 hodin v prostorách infocentra v budově
obecního úřadu (za což panu starostovi
děkujeme).

Dne 4. 12. nás tady našel i Mikuláš a přinesl
nám pěknou nadílku. Pokud máte maminky,
babičky nebo tatínkové zájem, tak Vás rádi
uvítáme.

Přejeme všem veselé Vánoce a šťastný nový
rok 2014.
Za maminky mateřského centra Holoubek
- Lucie Boudová -

během tance svůj nafukovací balonek, který
měl partner přivázaný u kotníku a zároveň se
snažil
prasknout
balonek
soupeřů.
Nejakčnější byla soutěž družstev v zatloukání hřebíků. V tu chvíli jde všechna
elegance stranou, jde jen o vítězství!
Přihlížející se opravdu dobře bavili, až se za
břicha popadali. Poslední soutěž v přetahování lanem zvedla také celý sál na nohy.
Až v pátém kole podlehlo družstvo skautů

sálovému výběru. A pak se zase tančilo, povídalo ……, a to (díky všem ukázněným účastníkům) v příjemném nekuřáckém prostředí.
Ani jsem si nevšimla, jak čas rychle utekl.
Miluji tu atmosféru širokých roztočených
sukní, šátků, kovbojských klobouků, vlídných
gentlemanů, skupinových tanců. Tak ahoj,
zase příští rok.
Písmem i obrazem za pořádající 2. skautský
oddíl Naďa Koflerová

Skautský Countrybál v Holubově
Aktivity našich skautských oddílů probíhají
v pravidelných cyklech, a to zejména podle
přírodních zákonitostí. Právě jsme v období,
kdy se dny krátí, letní aktivity s dětmi už
máme za sebou a příroda se ukládá ke
spánku. V půlce listopadu je už venku brzy
tma, do Vánoc ještě daleko, tak přece
nebudeme jen tak sami sedět doma. Proto se
v pošmourném podzimním čase vrháme na
naši velmi oblíbenou akci – countrybál.
Letos se konal 16. listopadu. A mohu říci, že
se náramně vyvedl. Sál byl obsazen do
posledního místečka a zábava byla v plném
proudu hned od začátku, kdy začala hrát
naše oblíbená kapela Patrola. Bylo vidět, že si
lidé přišli opravdu společně zatancovat a to v
pravém smyslu slova, jelikož country tance
jsou tance společné, hravé, družné a veselé.
Během večera zjistíte, že najednou znáte
všechny přítomné lidi. Ne po jméně, ale
prostě jen tak. Nikdo v sále vám není cizí,
s každým si můžete popovídat. Roztančený
sál se zastavil jen čtyřikrát, a to ve chvíli, kdy
byly vyhlášeny soutěžní úkoly. Nejdříve se
hladoví dobrovolníci utkali v rychlosti jedení
koláče a pizzy. Potom si taneční páry hájily

- Malí a velcí z MŠ Holubov -
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V sobotu 5. října
2013 slavnostně přivítal starosta obce
pan Jaroslav Franěk
dvanáct nových holubovských občánků. Jako již tradičně
připravily děti z naší
základní školy pod vedením Mgr. Jany
Knížkové pásmo písniček a básniček, kterými
příjemně zpestřily celou slavnost.
Na vítání se do obřadní síně obecního
úřadu dostavili tito rodiče se svými dětmi:
Šárka Dočkalová a Dušan Jílek s dcerou Dianou

Božena a Pavel Machkovi s dcerou Terezou
Monika a Lubomír Buštovi se synem Vojtěchem
Lenka a Jiří Křížovi s dcerou Lucií
Věra a Jan Vinklárkovi s dcerou Veronikou
Petra Doktorová a Jiří Kneifl s dcerou Kristinou
Jana a Petr Kudláčkovi se synem Miroslavem
Alena Vobrová a Michal Dus se synem Tomášem
Petra a Jaroslav Duškovi s dcerou Emou
Klára a Lukáš Procházkovi se synem Ondřejem
Petra a Jan Sixlovi s dcerou Zuzanou
Jarmila a Jaroslav Harvalíkovi se synem Ondřejem
- MS -
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Tereza Machková

Diana Jílková

Lucie Křížová

Kristina Kneiflová

Veronika Vinklárková

Vojtěch Bušta

Miroslav Kudláček

Tomáš Dus
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Ema Dušková

Ondřej Procházka

Zuzana Sixlová

Ondřej Harvalík

Holubovské Štrúdlování
2013
HOlubovský KUlturní Spolek HOKUS o.s.
pořádal 9.11.2013 již 7. ročník Štrúdlování.
Toto klání ukázalo, jaké množství rozmanitých podob mohou nabrat nejen
jablečné, ale i slané štrúdly. Štrúdly hodnotila porota, která byla vybrána z hostů v sále.
Jejich úkolem bylo hodnotit vzhled, chuť
a originalitu vystavených exemplářů, což
bylo někdy skoro nad jejich síly. Po vyhodnocení byly štrúdly ponechány degustaci
návštěvníků. Odpolednem doprovázel na
harmoniku Jan Haták a s divadelním
představením vystoupili žáci naší školy.
Doufám, že všem zúčastněným se letošní
štrúdlování líbilo a odcházeli spokojení.
Chtěla bych poděkovat všem soutěžícím,
návštěvníkům, pořadatelům, dětem ze ZŠ
Holubov a jejich paní učitelce a sponzorům
– OÚ Holubov, paní Pelechové a panu
Soukupovi.
Do nového roku 2014 Vám za náš spolek
přeji hodně zdraví, štěstí, spokojenosti
a těším se na Vás na našich dalších akcích.
Například na Masopustu v neděli 23. 2.
2014.
- Za HOKUS o.s. Jitka Nováková -
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Setkání důchodců
Letos 30. listopadu pořádala obec již 19.
ročník setkání našich seniorů. Příjemným
zpestřením slavnostního odpoledne jistě
bylo vystoupení
předškoláků
z naší
mateřské školky, kteří pod vedením paní
učitelky Heleny Čížkové připravili pro
přítomné babičky a dědečky milé
vystoupení.
Obec zajistila občerstvení a k tanci i poslechu
zahrála kapela K-klub. Nejobdivuhodnější
tanečnicí byla nejstarší účastnice sobotního
setkání paní Kristina Waisová z Třísova, která
se ve svých neuvěřitelných 90ti letech
vznášela sálem jako zamlada.
Doufáme, že se všem přítomným líbilo
a když to okolnosti dovolí, tak za rok se zase
sejdeme při jubilejním 20. ročníku setkání.
Tak za rok zase nashledanou.

- MS -

Vánoční trhy v Holubově
Dne 7. prosince 2013 se v kulturním sále v Holubově konaly
adventní trhy s originálními ručně dělanými výrobky. Zúčastnilo se
jich 13 vystavovatelů a k vidění zde byly např.šperky vyráběné
různými technikami, patchwork, výrobky ze dřeva, vánoční dekorace, zvířátka z ponožek, malování na textil aj.
Po celou dobu trhů zde zněli koledy, připraveno bylo posezení s vánočním punčem a výbornými domácími sladkostmi.
Ani děti nepřišly zkrátka. Pořádně se vyřádily v dětském koutku
a pro ty tvořivější zde byla připravena dílnička, kde si mohly vyrobit
originální ozdobu na stromeček či svícínek z jablíčka.
Tímto děkuji všem vystavovatelům za prezentaci krásných výrobků,
návštěvníkům trhů za účast a všem ostatním přeji příjemné prožití
vánočních svátků a hlavně hodně zdraví a spokojenosti v roce 2014.
- Zuzana Filisteinová -
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Mikuláš v Holubově
5. prosince 2013 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 dostaly od obce sladkou odměnu.
- MS -

Vánoční zamyšlení takřka
prorocké
Pokud jsi zůstal ve vnímání Vánoc na dětské
úrovni, pak tyto řádky nečti! Nejsou napsány
pro tebe.
Vánoční svátky slaví celosvětové křesťanské
společenství. Pokud se nespokojíš s prostým
emočním rozněžněním a zevními projevy
svojí lásky, můžeš se zamyslet se mnou.
O Vánocích si křesťané připomínají přes dva
tisíce let starou událost narození Ježíše Krista
v chudé stáji za Betlémem. Bůh se snížil
k člověku, aby s ním sdílel svůj život. A sdílel
jej až do té nejhrůznější podoby, kdy byl
člověkem potupně ukřižován. Přesto Ježíš
Kristus přinesl člověku spásu, kterou člověk
nepřijal. V čem tkví ta spása člověka?
Zamysleme se nad pojmem SPÁSA, protože
mám obavu, že v průběhu dějin tento pojem
ztratil svůj obsah a stal se prázdným heslem,
jako je naše novodobé heslo „komunismus“.
Pravdu, Lásku, Svobodu a Spravedlnost
laicky vnímám jako základní atributy Boha.
A každý z nás ví, pokud alespoň občas otevře
Písmo ke své životní inspiraci, že člověk byl
stvořen k obrazu Božímu. Pokud člověk chce
být šťasten, pokud člověk chce přežít, musí

se stát autentickou Boží stopou. Musíme
přijmout za své úctu k pravdě, úctu k druhému člověku, úctu ke stvořené přírodě,
úctu ke svému Stvořiteli, úctu ke svobodě
druhého člověka, úctu ke svobodě sebe
sama a úctu ke spravedlnosti.
To je podstata skutečné spásy člověka.
A nemusí být člověk kdovíjak teologicky
vzdělán, aby nevnímal důsledky nepřijetí
této spásy. Pokud se člověk v jakési falešné
svobodě bezmyšlenkovitě a bez idejí povalí
dál, je to jeho konec. Křesťanskou Evropu
převálcují muslimové se svým právem Šária.
Ostatně to se děje již dnes.
Ztratili jsme vnímání svého Stvořitele a ztratili jsme vnímání naší budoucnosti. Naši
politici ztratili vize do budoucnosti, protože
se intenzivně věnují jen svému kořistnictví.
Boháči si jen užívají svého nadbytku a po nás
potopa. I každý obyčejný člověk se pinoží,
aby dosáhnul určitého životního standardu… A co bude zítra, nás zatím nezajímá.
Titanic se potápí a na palubě se stále ještě
tančí.
Tak se aspoň zamysleme nad svojí budoucností o Vánocích, o svátcích oslavujících přiblížení Boha k člověku, zda
to není výzva také pro každého z nás.
K tomu nepotřebujeme věřit našim dětským,

iluzivním představám o Bohu, abychom Jeho
skutečný obraz Pravdy, Lásky, Svobody a Spravedlnosti přijali jako vzor obrazu nás
obyčejných lidí.
Doufám, že je ještě čas k obnově nás samých
a k obnově naší společnosti. Vnímám, že živý
kvas se revitalizuje a prostupuje těsto naší
společnosti. Sůl země se zatím nezkazila.
Ještě může dát chuť tomu našemu těstu. Ale
čas k obnově je nejvyšší!
- MUDr. Bohumír Šimek -
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Hýl

V tiché zimní krajině
nás může překvapit
krátké smutné hvízdání ozývající se v pravidelném
intervalu
odkudsi z okolí. Budeme-li pátrat po původci
tohoto hlasu, brzy objevíme na vrcholku
stromu skupinku baculatých ptáků o trochu
větších než vrabec s červenými a šedými
bříšky. Jsou to hýli.
Hýl obecný je jedním z nejkrásnějších pěvců
naší přírody. Zvláště samečci již na dálku září
jasně červenou hrudí a břichem. Úhledný šat
pak doplňuje černé temeno hlavy, černá
ocasní pera a křídla s výraznou bílou páskou,
šedá záda odděluje od ocasu široký bílý
pruh. Skromnější zbarvení samičky postrádá
červené odstíny, hruď a břicho je šedavé.
Domovem hýla jsou jehličnaté a smíšené
lesy vyšších poloh. Tady si staví v husté spleti
větví dobře ukryté hnízdo z větviček, kořínků
a stébel. Potrava je převážně rostlinná,
obsahuje semena bylin a dřevin, bobule,
v malém množství i hmyz.
Na podzim se hýli sdružují do malých hejn,
ve kterých se až do jara potulují krajem za
obživou. V zasněžené krajině jsou velmi
nápadní. Nejčastěji je zhlédneme na zanedbaných neobhospodařovaných plochách
vybírat semena vysokých bylin, nebo v alejích u silnic hodovat na jeřabinách a semenech javorů. Při hledání potravy často zavítají
také do městských parků a s oblibou navštěvují i nasypaná krmítka. V našem kraji hýl
obecný řídce hnízdí.
- Pavel Jakeš /vlastní ilustrace – hýl obecný/

V minulém Zpravodaji jste „Toulky.. “nenašli.
Většina z Vás si toho nevšimla, protože má
určitě úplně jiné starosti a tak jenom jeden ze
čtenářů se přes mého známého dotazoval,
co že se mi přihodilo, že nepíši. Přiznám se na
rovinu, že když jsem se donutil mé články
spočítat, dostal jsem se k číslu 54 a uvědomil
jsem si, že už Vás vlastně nemám kam pozvat
za krásou nebo zajímavostí našeho „údolí
svaté Anny“. Mé články už totiž ztratily
poslání někam se s Vámi zatoulat a něco
pěkného objevit a naopak začala polemika
o mých názorech na určité věci a události,
které se kolem nás dějí a tím to, o čem jsem
rád psal a chtěl se s Vámi o to podělit, se nějak
vytratilo. Jednoduše napsáno s přispěním
moudrosti krále Šalamouna - kdo hlídá jazyk
ve svých ústech, opatruje svou duši před
trápením - není už o čem psát.
Přichází vánoční čas, kdy se všichni alespoň
na chvilku zklidníme, abychom si uvědomili,
co dobrého jsme za tento rok udělali pro
sebe a i pro druhé, co se nám moc nepovedlo
a co bychom třeba chtěli a mohli v příštím

roce napravit. Před tím, než si budeme dávat
nějaká předsevzetí do nového roku, chtěl
bych Vám připomenout, že většinou všichni
ve své mysli kromě věcí tvůrčích a krásných,
máme uložené i myšlenky jako je závist,
nenávist, křivda, zloba, lítost, strach a trápení
se pro druhé. Jsou to pocity, které jsou
nazývány negativními myšlenkami a jakmile
si některý z těchto pocitů „pustíme“ do svého
nitra, tak si za všechny následky neseme
zodpovědnost sami. Dovolte mi připomenout Sokratův historický citát starý cca
2400 let: „tělo je jen obalem duše, a jakmile
onemocní duše, onemocní i tělo“. A proto
výše vyjmenované negativní myšlenky, které
někteří v sobě nosíme, mohou být původci
i našeho onemocnění. Dr. Dahlke ve své
knize „Nemoc jako symbol“, položil základy k
moderní lékařské vědě, zvané etikoterapie,
která se tímto zabývá a mluví zcela jasně
o našem těle a nemocech, jako o řeči duše.
Jeho výklad, ať už se týká problémů jednotlivce, společnosti či světa jako celku zapadá
do určitého vidění světa. Někdo tomu říká

zákon karmy, rezonance, či fraktálové teorie.
Pojmenoval to už před dávnými věky
Hermes Trismegistos svým výrokem ze
Smaragdové desky: „ To co jest dole, jest jako
to, co jest nahoře a to, co jest nahoře, jest
jako to, co jest dole“. Dnes se tento slavný
výrok zjednodušuje na „ jak nahoře, tak dole“
a týká se hlavně spojení materiálního a duchovního světa, vztah mezi mikrokosmem
a makrokosmem, čili vše souvisí se vším.
Některým z nás to zatím nic neříká, někteří
se ale již „probouzí“ a hledají souvislosti
a někteří z nás již v tomto žijí a toto poselství
po celém světě šíří. Každý navenek třeba
jinou formou, jiným způsobem, ať už je to
třeba zkoumáním posmrtného života,
vodních krystalů, toltéckou moudrostí,
luštěním vesmírných kódů, astrologickými
souvislostmi, regresemi nebo třeba tancem,
bubnováním, hudbou, uměním či etikoterapií. Stále ale existuje síla těch „spících“, často
s tituly a zkostnatělým pohledem, sdružujících se v různých skeptických spolcích,
kteří zastávají stanovisko, že co je neměřitelné a neprůkazné, jako by neexistovalo.
Připomíná mi to televizní pořad „Detektor“(možná, že si někteří vzpomenete), který
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který přinášel docela jiný pohled
na
nejzákladnější objevy a události v existenci
lidstva, jako např. fenomén UFO, objevy
Nikoly Tesly, kruhy v obilí, tunguzský
meteorit, tajné zbraně Třetí říše a další. Byl
však pozastaven. A právě to způsobili ti „spící
a neprobuzení“, spolek skeptiků Sysifos v
čele s panem Grygarem, kteří po velkém
tlaku na ČT docílili toho, že to co je
nevědecké a neměřitelné, nemůže být
vysíláno v televizi. A pořad Detektor po 13.
dílu skončil, protože ČT (pan Janeček?)
neměla odvahu v natáčení dalších dílů
pokračovat. A to si všichni naivně myslíme,
že cenzura po sametové revoluci skončila.
Co tedy dělat, aby se člověk „probudil“? Na to
si každý musí přijít sám. Hrubým návodem
může být najít si vzor a pozorovat. Už děti si
berou vzor z rodičů, učitelů, různých hrdinů,
sportovců, muzikantů. Vyberte si vzor
a sledujte jeho život. Příkazem ani prosbou
totiž nic nedokážeme. Ostatně už Božena

Němcová kdysi řekla úžasnou větu: „ láska se
nevyprosí, ani nevyhrozí“. Co se má v životě
stát, stane se přirozenou cestou, hrozbou ani
prosbou to nikdy fungovat nebude, nebo to
bude velice krátkodobá záležitost. Dále je
třeba si uvědomit, že když nám někdo řekne:
„ty máš ale štěstí“, že štěstí vlastně jako
takové neexistuje. Štěstí je totiž vypracovaný
systém života, kdy člověk nashromáždí
dostatečný počet tzv. „plus bodů“ z jednotlivých činností svého konání. Příklad:
převedu babičku přes přechod na ulici,
pomůžu mamince do vlaku s kočárkem,
budu hodný na kamaráda, budu požádán
o pomoc a pomůžu, a najednou za nějakou
dobu se to nakupí a pak uslyšíme to: „ty máš
ale štěstí“, ale to není štěstí, které odněkud
přiletělo, to je absolutně spravedlivý svět
a věřte, že je spravedlivější, než si vůbec
dovedeme představit. Stvořitel, nebo
chcete-li Bůh je spravedlivý a dává nám to
v okamžiku, kdy si nasbíráme dostatek těch

plus bodů a proto, aby člověk to štěstí měl, je
třeba, aby na tom celý život pracoval a štěstí
prožíval. A díky právě těm probuzeným
a spícím, si můžeme uvědomit svou polaritu
a můžeme si vybrat, zda chceme svůj život,
zdraví a vztahy vložit do rukou někoho
jiného, kdo třeba stále spí, anebo jej vzít do
vlastních rukou a vykročit tou cestou
probuzení. Jen je třeba se rozhodnout
a konat.
Chtěl bych Vám všem popřát spokojené
Vánoce, aby každý z Vás našel ten svůj smysl
života a začali jste hledat příčiny svých
problémů ne ve hmotě, ale uvnitř sebe, ve
své duši a našli odpověď i na otázku proč
vlastně žijeme na této planetě.
Ještě bych Vás rád pozval už na tradiční
zpívání koled „na svatém kopečku“ u naší
kapličky, které bude v pondělí večer
23. prosince v 18,00 hodin.

(kůra musí být nakrájená na velmi jemno),
přidáme cukr s maizenou a pořádně
mícháme, až směs trochu zhoustne,
odstavíme z plamene, necháme chvilku
zchladnout a přimícháme žloutky.
Náplň nalijeme na předpečené těsto a pečeme na 180°C asi 25 minut.
Z bílků, soli a cukru ušleháme pevný sníh, do
kterého zašleháme lžičku kypřícího prášku.
Sníh navršíme na koláč a dáme do trouby,
kterou stáhneme na 120°C na dalších 15
minut.

a prášek do pečiva. Zpracujeme těsto,
nalijeme na plech a dáme péct do trouby
předehřáté na 150 °C , pečeme hodinu.
Po vychladnutí potřeme moučník nešlehanou smetanou a nakrájíme

Borůvkový koláč
Pro naše vánoční číslo Holubovského zpravodaje nám nabídla své oblíbené a vyzkoušené recepty paní Mgr. Jana Rychlíková
z Holubova. Cukroví máte jistě již napečeno,
takže vyzkoušejte její luxusní koláče třeba
v novém roce, ale zcela určitě stojí za uložení.

Citronový koláč
na těsto:
250 g hladké mouky, 125 g másla, špetka soli,
70 g cukru krupice, 1- 2 žloutky, trochu vody
(dle potřeby)
na citronovou náplň:
1 velká lžíce maizeny, 150 g cukru krupice, kůra
ze dvou citronů, šťáva ze tří citronů, 3 žloutky,
sůl
Sněhová pokrývka
3 bílky, 100 g cukru, 1 lžička prášku do pečiva
Ze surovin rychle zpracujeme těsto (nejlépe
v robotu, aby se zbytečně nezahřívalo)
a dáme 30 minut odpočívat do lednice.
Těsto vyválíme a vyložíme jím koláčovou
formu (průměr asi 30cm), propícháme
vidličkou a dáme předpéct 20 minut do
trouby předehřáté na 180°C
V kastrolku přivedeme k varu šťávu ze tří
citronů s nastrouhanou citronovou kůrou

400 - 500 g borůvek, 40 g másla, špetka soli,
100 g cukru krupice, 4 vejce, 100g hladké
mouky, 250 ml mléka, vanilkový cukr
Třeme vejce s cukrem, postupně přidáme
změklé máslo, mléko a mouku. Těsto
nalijeme do vymazané a moukou vysypané
dortové
formy.
Navrch
posypeme
připravenými borůvkami. Pečeme 40 minut
v troubě předehřáté na 180 °C, ještě horký
koláč posypeme vanilkovým cukrem.

Mějte se dobře. - vakl -

Čokoládový dort

200 čokolády na vaření, 70 g másla, 5-6
vajec, 150 g cukru krupice, 2-3 velké lžíce
mouky, špetka soli
Máslo a většinu čokolády společně rozehřejeme. Šleháme cukr a vejce elektrickým
mixérem dokud není směs bílá, potom
opatrně vmícháme mouku a špetku soli. Toto
smícháme s rozpuštěnou čokoládou s máslem. Nakonec do těsta přidáme kousky
čokolády. Nalijeme do vymazané a vysypané
dortové formy plech a dáme péct do trouby
předehřáté na 200°C, pečeme 15 – 20 min..

Datlové řezy
na těsto:
200 g hladké mouky, 200 g másla, 200g
sušených vypeckovaných datlí, 50 g
strouhaného čerstvého zázvoru, 200 g
hnědého cukru, kůra z jednoho citronu, 1 velké
nastrouhané jablko, 2 vejce, prášek do pečiva,
špetka soli
Máslo rozehřejeme, přisypeme cukr a směs
necháme vychladnout. Datle přelijeme
horkou vodou, 5 min. máčíme, měkké
nakrájíme na kousky. Zázvor, jablko
oloupeme a nastrouháme na jemném
struhadle. Kůru nastrouháme.
Vejce ušleháme s máslem, zázvorem a kůrou.
Přidáme jablko, nakrájené datle, mouku
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Na konec jsem vám ještě připravila
recept na jednu zdravou dobrůtku
pro zahřátí a Italské šátečky třeba na
silvestrovskou oslavu.

Kandovaný zázvor
v čokoládě
20 dkg kořene zázvoru, 20 dkg třtinový cukr,
250ml vody, čokoláda
Zázvor oloupeme a nakrájíme na plátky.
Povaříme ve vodě s cukrem. Necháme
odležet do druhého dne a pak opět necháme
projít varem. Opět necháme odležet a třetí

den naposledy povaříme. Pak zázvor
vyjmeme z cukerného roztoku a necháme
okapat a usušit nejlépe na mřížce pokryté
alobalem. Poté namáčíme do rozpuštěné
čokolády na vaření. Skladujeme v lednici.

Italské šátečky
Listové těsto rozválíme, nakrájíme na čtverečky a na každý položíme kolečko rajčete
a plátek mozzarelly, posypeme bazalkou,
okraje potřeme vajíčkem a spojíme. Klademe
na plech vyložený pečícím papírem,
potřeme vajíčkem, posypeme sezamem,

bazalkou upečeme do zlatova.
Přeji všem tiché štěstí Vánoc a do nového
roku hodně štěstí, zdraví a lásky.
- MS -

Česká pošta s.p. Křemže

VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ

pracovníka - brigádníka
na roznos denního tisku

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

hledá

v pondělí 23. prosince 2013 od 18.00 hodin
u holubovské kapličky.

pro obec Třísov.
Bližší informace na tel.
380741189

Koledy budou hrány na trubku, aby jejich melodie doletěla až k vám domů
a vytvořila tu pravou atmosféru vánočních svátků. Pos skončení
koledování jsme srdečně zváni do hostince U Kuchařů, kde
koledy dozpíváme a napijeme se vánočního punče.
Pro zájemce bude k dispozici betlémské světlo,
vezměte si s sebou lucerničky.

PF 2014

Redakční rada
Holubovského zpravodaje
přeje všem čtenářům
krásné Vánoce
a do nového roku 2014
hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti.
Přehled bohoslužeb Vánoce 2012 – kostel sv. Michaela ve Křemži
22. 12.

9.00 Zdobení stromků, příprava jesliček v kostele

23. 12.

18.00

ŽIVÝ BETLÉM před kostelem

24. 12.

15.00

Dětská štědrovečerní bohoslužba - pro rodiny s dětmi

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
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Správa CHKO Blansk les a Obec Holubov
si vás dovolují pozvat na tyto akce:
P edná ka Mgr. Alice Glaserové – Lidové zvyky
kde: Informa ní centrum Holubov
kdy: tvrtek 9. ledna od 18 hodin

eskokrumlovska

P edná ka Ing. Vladimíra ámala – O v elách a v ela ství
kde: Informa ní centrum Holubov
kdy: tvrtek 13. února od 18 hodin
Velikono ní pletení z proutí
kde: Informa ní centrum Holubov
kdy: tvrtek 14. b ezna od 18 hodin

Oznámení: CHKO Blansk les nadále provozuje své deta ované pracovi t
pro stavební problematiku v Infocentru Holubov a to v dy 2. tvrtek v m síci
od 8:00 do 14:00.
Aktuální informace: www.blanskyles.nature.cz

Servis a prodej PC a notebooků
Počítače nové i levné repasované

Plesy v holubovském sále

Tiskněte až o 50% levněji
Kompatibilní tonery a inkoustové
cartridge do tiskáren a kopírek.

25. 12. 2013
4. 1. 2014
17. 1. 2014
18. 1. 2014
25. 1. 2014
31. 1. 2014
8. 2. 2014
15. 2. 2014
22. 2. 2014

Zdeněk Jungbauer
Starostenská 216,
382 03 Křemže
E-mail: toneryju@seznam.cz
E-shop: www.toneryju.cz
Mobil: 721 854 809

– zapište si do kalendáře a sledujte plakáty
Myslivecký ples
Hasičský ples SDH Holubov
Sportovci Křemže - ples
Včelařský ples
Ples SDH Loučej
Obecní bál
Hasičský bál – SDH Třísov
Hasičský bál - SDH Lhotka
Divadelní ples – ENDE Vrábče

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. 2013 v 19.00 hod.
Vstupné: 100 Kč

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

8. OBECNÍ BÁL
který se koná 31. ledna 2014
od 20.00 hod v holubovském sále.

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

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 6. 1. 2014 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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