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blíží se opět konec roku, prožíváme dobu
adventní a blíží se doba vánoční. Vánoce patří
mezi nejkrásnější svátky v roce, na které se těší
hlavně děti. Ty už si psaly o dárky a čekají , jestli
se jim jejich přání vyplní. Pro dospělé je to
bohužel většinou doba shonu, jaké cukroví
napéct, jaké dárky koupit a jak se nejlépe
připravit na Štědrý den a na celé svátky.
Když pak opadne největší chaos, většina nás se
pozastaví, přijde čas na zamyšlení se sám nad
sebou a nad tím, co se v tom uplynulém roce
událo. Při ohlédnutí zpět si připomeneme
chvilky krásné, které jsme prožili se svými
nejbližšími, ale jsou i vzpomínky smutnější,
protože v každé rodině se něco změnilo.
I v těchto chvílích nesmíme zapomenout na
všechny naše blízké, kteří už mezi námi nejsou
a navždy nás opustili. Je si také potřeba
uvědomit, jaké jsou mezi námi vzájemné vztahy,
jaká je nálada v naší společnosti, ve státě a v
celém světě. I tento problém nám leží na mysli,
protože každému z nás záleží na tom, jak zde
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Mnoho štěstí, zdraví,
osobních i pracovních
úspěchů Vám v novém
roce přeje

Jaroslav Franěk
starosta obce Holubov

a zastupitelstvo obce Holubov

budou v budoucnu žít naše děti, vnoučata
a další generace.
Buďme optimisty, povznesme se nad tyto
problémy, využijme této doby vánoční k prohloubení a vylepšení vztahů mezi lidmi. Vždyť
klid, pohoda, zdraví a vzájemná láska přináší do
života vše, co všichni moc a moc potřebujeme.
Dovolte mi, abych Vám všem popřál, jménem

zastupitelů i zaměstnanců obce a zejména jménem svým vánoční svátky plné radosti a domácí
pohody.
Ať je Váš vstup do nového roku 2016 plný
optimismu, elánu, pevného zdraví, štěstí, vzájemné úcty a lásky.
To Vám všem upřímně přeje Váš starosta
- Jaroslav Franěk -

Zpráva z jednání obecního zastupitelstva
Za Uelim Gafnerem ZO
projednalo a schválilo:
Začátkem října letošního roku jsme
obdrželi velmi smutnou zprávu od
našich přátel ze švýcarského Guggisbergu. Ve svých 61 letech tam náhle
zemřel pan Ueli Gafner, tajemník
místního obecního úřadu. Ueli byl
nejen garantem našeho vzájemného
přátelství a spolupráce, ale hlavně
přítelem nejedné naší rodiny.
Dne 8. 10. 2015 jsme se já a tři zástupci
našeho obecního zastupitelstva vydali
do Guggisberku, abychom doprovodili
Ueliho na jeho poslední cestě a uctili
tak památku dobrého člověka a kamaráda.
- J. Franěk -

- Cenu vodného a stočného pro rok 2016,
která se nebude měnit
- Zpracovat žádost o dotaci z POV na výměnu
oken a vstupních dveří ve společenské
místnosti v Třísově
- Složení inventarizačních komisí pro inventuru obecního majetku k 31. 12. 2015
- Zpracovat žádost o dotaci na vozidlo pro
SDH Holubov
- Vyčištění požární nádrže a úpravu hřiště
v Třísově

Informace starosty
- Starosta předložil studii na úpravu půdních
prostor v základní škole

Upozornění
Upozorňujeme občany, že v době vánočních svátků bude na obecním úřadě
otevřeno v pondělí 21. a v pondělí 28. 12.
2015 od 8.00 do 17.00 hod, v ostatní dny
bude zavřeno i ve středu 23. a 31. 12. 2015.

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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ZPRÁVY ZE ŠKOLY - CO NÁS BAVÍ

V posledním zpravodaji
jsme vás informovali, jak
jsme začali pracovat na
novém celoročním projektu. Od té doby jsme
toho stihli vcelku hodně,
proto mi dovolte, abych
vás o dění v naší škole krátce informovala.
Ještě na konci září první třídu navštívila
lektorka z Cassiopey, která během
výukového programu žákům ukázala, jak
a proč se mají chovat k sobě i k ostatním
lidem, jak respektovat druhého, jak o něco
požádat, nebát se říct svůj názor, umět
pozdravit i poděkovat. Podobný program
absolvovali i žáci ostatních ročníků 15. října.
Mezinárodní den zvířat jsme společně
oslavili 5. října, kdy jsme si nejprve
vyzkoušeli, jak umíme spolupracovat v našich barevných groších, poslechli si
příspěvky z televize Srdíčko, plnili
připravené úkoly a na závěr jsme na hřišti
pozorovali skutečné dravce a odborný
výklad cvičitele o jejich výcviku. Zvířecí
téma nás provázelo výukou celého týdne,

proto jsme například počítali se zvířátky,
poslouchali pohádku O poslušných kůzlatech a následně ji zdramatizovali apod.
Během měsíce října někteří žáci ze školní
družiny přivítali nové občánky na obecním
úřadě a také zahráli pohádky Babiččina
ztracená rukavička na Štrúdlování.

Na začátku listopadu proběhlo Putování
s voňavým dřevem, kdy se naši žáci učili
rozeznávat stromy a živočichy žijící v lese,
poslechli si zmodernizovanou pohádku
o Červené karkulce, seznámili se s truhlářským nářadím, učili se poznávat les
podle čichu a na závěr si vyrobili magnetku
nebo přívěsek ze dřeva. V listopadu jsme
absolvovali ještě jeden projektový den
s názvem Putování podzimem. Během
něhož jsme poznávali listnaté stromy,
přiřazovali listy, vyhledávali informace na
internetu a následně prezentovali svou
práci před spolužáky.
Posledním zážitkem v naší společné práci je
jeden z nejoblíbenějších projektových dnů
- Putování s čerty. Mnozí z vás nás mohli na
čertovské procházce Holubovem zahlédnout a společně zakončit tento den na
besídce v sále.
- J. K. -

Celý kolektiv zaměstnanců a žáků
školy přeje všem prožití svátků
vánočních a do nového roku 2016
hodně lásky, zdraví, klidu a pohody.
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Zápis dětí do 1. třídy

Zápis žáků do 1. třídy Základní školy a mateřské školy Holubov se bude konat v budově školy v pátek
15. ledna 2016 od 13:00 h do 16:30 h. K zápisu se dostaví rodiče (zákonní zástupci žáků) s dětmi narozenými v období od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010 a dětmi s odloženou školní docházkou.
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 -

Zprávičky ze školičky
Co se v naší školce událo od posledních
zpráviček?
Již tradičně jednou za měsíc dochází naši
nejstarší předškoláci na návštěvu do základní
školy. Nejmilejší akcí měsíce října byla
návštěva u koní ve Mříčí. Do Mříčí jsme se
dostali náhradní autobusovou dopravou
a pak už následovalo pěší šlapání se dvěma
zastávkami. První byla ve stodole, kde jsme
se nasvačili a následně delší zastávka přímo
u koní. Tam jsme koníky nakrmili – děti nesly
zásoby mrkve a suchého pečiva. A samozřejmě jsme se museli postarat i o zázemí
koní. Takže se kydal hnůj, naváželo seno,
pumpovala se voda ze studně. Děti stály
v řadách na všechna náčiní, ani jsme netušili,
jaké máme ve školce pracanty.
V listopadu jsme shlédli divadelní představení „O milostném psaníčku“ v podání

divadla Kos. Toto divadlo tentokrát děti
překvapilo působivými světelnými efekty,
takže děti nevěděly co dřív pozorovat. Dne
14. listopadu udělali předškoláci radost
našim dříve narozeným občanům a pásmem
básní, písní i tanečku jim zpříjemnili
odpoledne v místním společenském sále.
Naši školku navštívila Mgr. Irena Vacková
a seznamovala děti s problematikou
kompostování. Dovezla spoustu pěkných
pomůcek pro vysvětlení proč vůbec
kompostovat, co do kompostu patří a nepatří. Na závěr si všechny děti stočily svíčku
z včelích plástů a ozdobily si jí.
Prosinec zahájil adventní těšení. Nejprve se
třída Medvídků vypravila autobusem na
výstavu zahrádkářů do Křemže. Krásné
betlémy, různé odrůdy jablíček a ořechů,
ozdobené stromečky, to vše napomohlo k prožívání adventu. V obou našich třídách visí
adventní kalendáře, pro ukrácení čekání na
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nejkrásnější svátky v roce. Každý den jeden
dárek ubývá
a děti si odnáší malou sladkost. Dne
8. prosince zavítá do naší školky pan Václav
Brom, zahraje nám písně z vánočního
muzikálu. Další aktivity se odvíjejí od
Mikulášských a vánočních příprav. S dětmi
vystoupíme na Mikulášské besídce v místním kulturním sále a na vánoční vystoupení
Vás srdečně zveme přímo k nám do školky ve
čtvrtek 17. prosince. Děti ze třídy Zajíčků
mají zahájení besídky v 15.00 a děti ze třídy
Medvídků se na Vás budou těšit od 15.30.
A jestli Ježíšek dorazí i do školky, to se
dozvíme v pátek 18. prosince v 9.30. Přes
vánoční prázdniny je MŠ uzavřena, sejdeme
se v pondělí 4. ledna nového roku 2016.
Přejeme Vám všem pokojné svátky vánoční
a do nového roku 2016 hodně zdraví, štěstí
a lásky.
Za MŠ Holubov - Helena Čížková -

Oddíl Skautů

Byla sobota 7. 11., sluníčko svítilo, barvy
podzimu hrály všemi tóny a každý kolemjdoucí si mohl na návsi a v blízkosti restaurace
Pod Kletí všimnout čilého ruchu. Holubovští
skauti – malí i velcí – se sešli s „pracovním
nářadím“, tj. hráběmi a kolečky, aby
společnými silami shrabali listí a zvelebili tak
prostory obce.
Odpoledne vyrazily děti po družinách na
Dívčí Kámen. Výjimečně si mohly zkusit, jaké
to je být v roli vedoucích. Probíhalo totiž
odpoledne pro rodiče. Každá z družin měla
na starost stanoviště, které musela nejen
vymyslet a připravit, ale také vysvětlit a
obsluhovat. Rodiče vyráželi po skupinách a
cestou k zřícenině si mohli vyzkoušet třeba
střelbu ze vzduchovek i luku, šifrování nebo
náš oblíbený sport ringo. Den jsme společně
zakončili pod Dívčím Kamenem u praskajícího ohně, kde byla možnost zazpívat si s
kytarou, opéct něco malého na zub nebo si
jen tak poklábosit. Děkujeme všem
zúčastněným a rádi se se všemi rodiči zase
někdy uvidíme.

pořádaný holubovskými skauty. Jako každý
rok zazněly více i méně známé písně v
podání kapely Patrola.
Tančilo se, pilo, zpívalo i soutěžilo. Uteklo to
jako voda a nám nezbývá, než se zase těšit na
příští rok. Doufáme, že opět v tak hojné
účasti!
Za holubovské skauty, Tereza Opelková

21.11. 2015 proběhl již tradiční country bál
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Rozsvěcení vánočního stromku v Třísově
Rok s rokem se sešel a již potřetí, dne
29.listopadu 2015, se o první adventní neděli
na třísovské návsi rozezněly vánoční koledy,
zavoněl punč a místní obyvatelé přihlíželi
rozsvěcení vánočního stromu
Opět k nám za zvuku rolniček přiletěli
andílci, kteří společnými silami rozsvítili
krásně ozdobený stromek a poté chvátali
k pastýřům zvěstovat tu novinu. Letos si
místní děti, které pilně nacvičovaly pod
vedením pana Aleše Vávry, za zvuků kytary
a fléten připravily několik vánočních koled
a menší představení. Pro přihlížející bylo na
zahřátí připraveno občerstvení v podobě
vánočního punče a sladkých dobrot .
Tímto chceme poděkovat 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.
-Zuzana Filisteinová -

Advent
V pátek 27. 11. 2015, den před rozsvícením
vánočního stromu na návsi, se sešlo
v holubovské hasičárně mnoho dětí a rodičů
při tvoření vánočních dekorací. Klub
Holoubek zde již tradičně zahájil adventní

svátky vánočním výtvarným kroužkem.
Letos přišlo tvořit rekordní počet 55 dětí,
některé menší ještě za podpory svých rodičů.
S pomocí šikovných maminek, které kroužek
organizovaly, se zde vytvořila nejprve
pracovní a na závěr vánoční atmosféra.
Každé dítě odcházelo domů se čtyřmi

vlastnoručně vyrobenými vánočními dekoracemi a s plným bříškem dobrot po závěrečném občerstvení. Chtěla bych touto cestou
poděkovat všem, kdo se na této akci podíleli.
Přeji všem krásné vánoční svátky a mnoho
radosti v novém roce.
- Ivana Křivánková -
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Štrúdlování 2015
Soutěž o nejlepší domácí štrúdl se konala
v neděli 25.10.2015 odpoledne v sále
v Holubově. Do soutěže přihlásily místní
i přespolní pekařky, sladké i slané štrúdly.
Z nich porotci, ale i diváci, vybrali ty nejlepší.
Odpoledne zpestřil svým umem harmonikář
Jan Haták. Již tradičně vystoupily s pohádkou děti z naší školy pod vedením paní
vychovatelky Knížkové. Děkujeme všem,
kteří přispěli k tomuto příjemnému odpoledni - tedy soutěžícím, návštěvníkům
a sponzorům.
- Jitka Nováková HOlubovský KUlturní Spolek HOKUS o.s.
PS: Přejeme všem spoluobčanům příjemné
prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů
v novém roce.
Těšíme se na Vás v sobotu 13. 2. 2016 při
tradičním Masopustu.

Rozsvícení vánočního
stromku v Holubově
V sobotu 28. listopadu 2015 jsme se sešli
v Holubově na návsi, abychom zde rozsvítili
krásně nazdobený vánoční smrk. Krátce po 18.
hodině začal program, který měly plně v režii
děti z naší školky pod vedením paní učitelky
Čížkové. Po básničkách a tanečku děti v podobě andílků svým čarovným zazvoněním
přivolaly rozsvícení stromku. Večer nám
zpříjemnilo i malé pohoštění v podobě
ovocného čaje pro děti a svařeného vína pro
dospělé. Hodně návštěvníků přineslo
ostatním něco dobrého na zub, takže
nechyběly chlebíčky, jednohubky, zelňáky,
perníčky, vánoční cukroví nebo koláče. Když
se všechno snědlo, vypilo a prskavky
dohořely, rozcházeli jsme se s přáním
krásného adventního času. Osobně mám
radost z účasti velkého počtu spoluobčanů
a další vzniklé tradici v Holubově.
- Jitka Nováková -
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Stolní tenis
Rád bych napsal několik řádků za klub
stolního tenisu působícího v krásetínské
herně. Klub stolního tenisu (KST) Holubov A
hraje ve složení Jan Hůlka, Jaroslav Opelka,
Zbyněk Kudláček a Jiří Reitinger krajskou
soutěž a má za sebou odehranou polovinu
soutěže. Po polovině se nachází na krásném
druhém místě krajské soutěže s dvaceti body
a bilancí pěti výher, jedné remízi a třech
porážek. KST Holubov B je nováček v okresním přeboru, ale jako nováček se v této
soutěži vůbec nechová. Vždyť zatím se hřeje
na třetím místě tabulky s dvaceti body a se
šesti výhrami a dvěma porážkami. Své zápasy
prohrál zatím jen s doposud neporaženými
celky okresního přeboru a to Kaplicí C
a Loučovicemi. Tento tým zatím drží svými
výkony Zdeněk Vondrák ml., který doposud
zvítězil ve 28 zápasech a jen čtyřikrát odcházel poražen. Ale ani ostatní hráči a to Jiří
Mandát, Jan Laštovička, Dušan Čudan a Klára
Fleischmanová si nepočínají vůbec špatně.
Sportovní klub stolního tenisu (SKST)
Holubov a ve složení Miroslav Pešl, Karel
Charvát, Štefan Streit, Václav Novák a Jiří
Bartuška jsou již několikaletými účastníky
okresního přeboru. Zatím se pohybují ve
středu okresní tabulky se shodným počtem

čtyř výher a čtyř proher. Je nutno zmínit,
naše malé derby, které se odehrálo v krásetínské herně 14. 11. 2015. Souboj to byl
velice napínavý do posledního míčku a vítězství se přelévalo z jedné strany na druhou.
Šťastnější nakonec byl tým KST Holubov B,
který zvítězil v poměru 11:7. Příjemná byla
i atmosféra tohoto zápasu, na který si našlo
cestu poměrně značné množství diváků
fandících jedné nebo druhé straně. SKST
Holubov B hraje nejnižší oblastní soutěž a to
ve složení Miroslav Šváb, Jíří Šváb, Viliam
Vitek, Daniel Sobol a Martin Novák. Tomuto
týmu se zatím příliš nedaří, hraje sice s velkou chutí, ale zatím se jim nepodařilo ani
jedinkrát zvítězit. Jejich bilance je sedm
zápasů a sedm proher. Věřím však, že jejich
čas ještě přijde a to co natrénují přenesou
i do zápasů.
Všechna tato družstva hrají své domácí
zápasy v krásetínské herně, kde i pravidelně
trénují. Jsme velice vděčni za tento úžasný
prostor na náš oblíbený sport, který nám
propůjčuje obec Holubov. Doufáme v další
příjemnou spolupráci i v příštím roce. Kdo by
se chtěl podívat na zápasy některého z týmu nebo na trénink, může po domluvě
s některým ze členů družstva.
Chtěl bych jménem oddílu všem občanům
popřát veselé Vánoce, šťastný nový rok,
hodně zdraví a pohody v novém roce 2016.
- JO -

Krásetín - vánoční strom
Ani v Krásetíně nezůstali hasiči pozadu
a v neděli 29. listopadu rozsvítili vánoční
stromek.
"Sdružení dobrovolných hasičů Krásetín
přeje všem svým členům, příznivcům a lidem
dobré vůle šťastné a veselé vánoční svátky
a hodně zdraví a úspěchů do roku 2016".
Za SDH Krásetín - Stanislav Mandelíček -

Setkání důchodců
V sobotu 14. listopadu pořádala obec
Holubov tradiční setkání našich seniorů.
Příjemným zpestřením slavnostního odpoledne jistě bylo vystoupení předškoláků
z naší mateřské školky, kteří pod vedením
vedoucí učitelky paní Jany Jungbauerové
připravili pro všechny přítomné velice milé
pásmo básniček, písniček a tanečků.
Obec zajistila občerstvení a k tanci i poslechu
zahrála kapela K-klub.
Doufáme, že se všem přítomným líbilo a za
rok se zase sejdeme při dalším setkání.
- MS -
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V sobotu 10. října
2015 přivítal starosta obce sedm
nových holubovobčánků.
ských
Součástí tohoto
slavnostního aktu
bylo
jako
již
tradičně vystoupení dětí z naší základní
školy, které s nimi připravila Mgr. Jana
Knížková.
- MS -

Matyáš Bubela

Anna Bukovinská

Tereza Buriánková

Jakub Jána

Jan Popluhár

František Kudláček

Kristýna Marková
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Mikuláš v Holubově
4. prosince 2015 uspořádala obec společně
s oddílem Skautů mikulášskou besídku. Paní
učitelky a děti z mateřské i základní školy si
připravily pro Mikuláše krásné vystoupení.
Všechny přítomné děti pak dostaly od sv.
Mikuláše nadílku.
- MS -

strana

10

Setkání bývalých hokejistů
Holubova
V restauraci „Pod Kletí“ v Holubově se setkali,
již podruhé, hráči ledního hokeje z let 1960
až 1973. Oddíl hokeje byl založen v r. 1960
pod hlavičkou Podkleťan Holubov a dále
pokračoval pod hlavičkou Artypa Holubov
(papírna).
Po dobu aktivní činnosti hokejistů se jí
zúčastnilo 32 hráčů.
Při tomto druhém srazu již nebyli mezi námi
hráči Blätterbauer Jos., Matourek Alois,
Šedivý Vladimír, Propš Jiří, Pavliš Zdeněk,
Weber Jiří a Tibitanzl Jan. Doposud žijících je
25 a druhého setkání se účastnili tito hráči:
Neubeuer Josef, Kuchyňka Václav, David
Josef, Domin Antonín, Schneider Miroslav,
Opelka Jaroslav, Kerschlager Jan, Španinger
Jiří, Hončík Václav, Marxt Jan, Ludačka Josef,
Petrovič Pavel, Bárta Jiří, Novák Eduard,
Filistein Vladimír, Pileček Jiří, Schneider
Zdeněk, Sviták Jiří, Pileček František a Opelka
František (pořadí dle fotografie od spodu
a od leva) – celkem 21 hráčů.
Záštitu nad setkáním převzal starosta obce p.
Jaroslav Franěk, od kterého dostal každý hráč
dres (lední hokej Holubov 1960 až 1973).
Nejstarším hráčem je Marxt Jan (v roce 2015
– 80 let) a nejmladším Španinger Jiří

Předvánoční zamyšlení
Slunce s lehkostí mustanga bez jezdce
proklusalo kolem podzimní rovnodennosti,
aby na nás seslalo mrazící smrt a věčnou
tmu.
Šíří se tíha v našich kostech, krev nám tuhne
v žilách, veškeré rostlinstvo ztrácí mízu, kdo
může, jde spát, aby se uchránil před bílou
prázdnotou a nekonečnou tmou.
A všichni v té mrtvolné nejistotě toužebně
očekáváme ten spásný okamžik, kdy slunce
políbí obratník Kozoroha a zažehne příslib
šíření světla a tepla. Rozsvěcuje se Chanuka
a Boží Láska se sklání k člověku v narození
synka Ježíše Marii z Nazaretu ku překvapení
Josefovu.

Letos nějak všechno rychle uteklo a to
takovým způsobem, že člověk pomalu
nestačil ani mrknout okem, a rok je pryč.
Zimu vystřídalo jaro, které bylo vlastně
létem, v kalendáři byl najednou podzim
a teď už všichni vyhlížíme, jaká že asi bude ta
letošní zima. Příroda se zatím chystá
k zimnímu spánku a s člověkem je to skoro
podobné. V dřívějších dobách v tento čas
bylo zoráno, ozimy zaseté, dřevo nadělané
pod střechou co nejblíže vchodu, aby se
nemuselo daleko chodit závějemi sněhu.
V domě se opravovalo, co se přes rok

(v roce 2015 – 65 let). Po dobu celého setkání
se probíraly věcné diskuze nejen o sportu
(prokládáné hudbou a zpěvem, což
zajišťoval Zikmund Jarda).
Poděkování za přípravu a pomoc na setkání
patři: patronu p. Fraňkovi Jardovi – staros-

tovi, p. ing. Šanderovi Otovi – předsedovi ZD
Podkleťan. V neposlední řadě personálu
restaurace Pod Kletí.
- Miroslav Schneider -

A protože v ten zářný okamžik jsou Maria
a Josef na sčítání lidu v Betlémě, narodí se
Ježíš zde. Pro množství národa ve městě již
Maria a Josef neseženou nocleh, a proto
přespávají jen ve chlévě. Obyčejná Maria,
obyčejný Josef, obyčejný porod. A náhle ten
zmatek. Světlo a andělské kůry. Ohromení
pastevci zdvihají hlavu. Co se to děje? Něco
velikého a tajemného. Narodil se vám
Spasitel světa! Absolutně nesrozumitelné,
většině lidí dodnes.
Tma ustupuje Slunci a pomalu taje chlad.
Celý svět se chvěje příslibem nového života
a čeká na znovuvzkříšení k životu. Bůh, který
ve své lásce k člověku sestoupil na Zem,
poučuje a ukazuje cestu, poddává se člověku
až k potupné smrti na kříži, aby po třech

dnech na velikonoční neděli znovu vstal ke
slávě a vábil ke znovuvzkříšení veškeré
stvoření.
Tak každý z nás o Vánocích vnímá ten příslib
znovuvzkříšení, porážku smrti Životem, touží
po životadárné šťávě a obnovuje své veškeré
vztahy v nové síle Lásky.
Radostné Vánoce!
- MUDr. Bohumír Šimek -

nestihlo, větší péče i čas byl věnován rodině,
i domácímu zvířectvu a všude byla pohoda
a klid. Byl na to čas, čas zimní, čas vánoční. No
trochu se něco změnilo a nebylo to jenom to
počasí.
V dnešní době se stále více setkávám s tím,
že ten vánoční shon a tlak je vnímán mnoha
lidmi negativně a chtějí mít pohodu a klid
jako za starých časů. Přestávají mít pocit, že
musí být vše vygruntované, nablýskané,
napečeno dvacet druhů vánočního cukroví
a za dárky utratit všechny peníze z peněženky. Věřím, že tyto pocity nás povedou

k vytvoření klidné vánoční pohody, upečeme
jen to, co máme nejraději a obdarujeme se
dárky, které jsou z lásky, a nebudeme měřit
jejich hodnotu penězi. Nechceme se
zbytečně přejídat ani zlobit a postupně si
vyhledáme svoji životní cestu a trochu
popřemýšlíme, co nám ještě ke štěstí
a spokojenosti chybí. V podstatě, ale někde
ve své duši víme, že to co hledáme je soulad.
Ten může mít tisíce podob, ale to být
v souladu sám se sebou, s okolím, přírodou,
rodinou, partnerem, společností je velmi
důležité. A právě vánoční čas nám dává
prostor pokusit se o žití v souladu. Užívejme
si tento čas, udělejme si normální České
Vánoce třeba s malým betlémem, kde je
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Ježíšek, který nosí dárky, zazpívejme si
koledu a vzájemně se objímejme, mluvme
spolu a radujme se. Zapalme si vánočního
františka, zatopme v kamnech nebo v krbu a
dívejme se do ohně. Je to určitě lepší, než
televize. Doma se v klidu posaďme mezi
svými blízkými, na klíně kočku, u nohou
věrného kamaráda pejska, na stole cukroví,
těšme se na řízek z kapra s bramborovým
salátem, jsme zdraví a spokojení. Co víc si
můžeme přát?
Vánoční čas je i dobou, kdy i takzvaní
nevěřící zavítají do kostela a všichni máme k
Bohu o něco blíž. O Štědrém dnu se narodil
Ježíš Kristus. Nevadí, že některé prameny
uvádí, že se narodil na jaře nebo na podzim,
stejně tak není důležité, že tento významný
křesťanský svátek vznikl jako náhražka
pohanských oslav zimního slunovratu. Dnes
bychom se měli hlavně zamyslet nad
Ježíšovým poselstvím, které k nám promlouvá prostřednictvím bible. Ale rozumíme
dnes tomuto Písmu svatému dostatečně
a přesně? Chápeme, co je nám sdělováno
v řadě podobenství, která navíc utrpěla
mnohými překlady? V bibli je většinou
všechno napsáno v symbolech a myslím si,
že v dnešní době je pro většinu lidí těžké to
pochopit. V bibli se píše, že na počátku bylo
slovo a to slovo bylo u Boha a tím slovem byl
Bůh. Ti, kdo to dokážou převést do dnešní
řeči říkají, že to znamená, že na počátku byla
myšlenka a byla u Boha, čili tou myšlenkou
bylo vědomí samo. Z toho vyplývá, že vše,
náš svět i my, je jen mentální a je to jako sen

a vše je jen myšlenkou Boha. Proto Bůh řekl:
„učiňme člověka k obrazu svému, k obrazu
svému učiňme jej.“ Na počátku je u člověka
myšlenka a člověk se tou myšlenkou stává
a proto tvoříme, co si myslíme. Kdyby lidi
četli bibli „ srdcem“ a porozuměli jejímu
významu, zmizely by i rozdíly mezi
náboženstvími a i jejich nesnášenlivost, což
zvláště v dnešní době by byl pro lidstvo
obrovský přínos.
V bibli je též psáno, že Ježíš oplýval
mimořádnými schopnostmi. Uzdravoval
nevyléčitelné, ovládal zlé duchy, dokázal
vládnout zákonům, které se vymykaly
zákonitostem Země. Měnil vodu ve víno,
křísil mrtvé, používal svoji sílu k ovládnutí
přírodních zákonů, chodil po hladině vody
a obětoval i svůj život, aby nám ukázal cestu
a svým zmrtvýchvstáním potvrdil věčnost
duše. Viděl do budoucnosti, znal minulost,
viděl do duší všech lidí a tak také vybral
a určil apoštoly. Byly to vyspělé duchovní
bytosti, většinou zasvěcenci z minulých dob.
Nad nikoho se nepovyšoval, nikomu nic
nenařizoval a ani nevyžadoval oslavu své
osobnosti. Nedovolil, aby se mu lidé klaněli
a svým apoštolům myl nohy. Proto každý
jedinec si dovede vysvětlit osobnost Ježíše,
jeho duševní hloubku a schopnosti podle
toho, jakého vlastního duchovního vědomí
dosáhl. To, co se s Ježíšem a jeho osobností
stalo v průběhu dvou tisíciletí, je už jen lidská
záležitost.
Nepatrným zlomkem v celém vesmíru je ta
naše česká kotlina, obklopená ze všech stran

horami. Je však třeba si uvědomit, že v tomto
malém prostoru se rodí mimořádné
osobnosti, které si již dříve zpracovaly svoji
duši, pochopily vesmírné zákony a jsou
ochotny nejen překonávat těžkosti svého
života, ale podávat pomocnou ruku druhým
a potřebným. Jak je poznáme? Podle
Ježíšova výroku zcela jednoduše: „ne podle
slov, ale podle činů poznáte je“. A právě proto
jsme se narodili v tomto vzácném národě
Čechů, Moravanů a Slezanů, abychom
předávali světlo a lásku všem ostatním
a vytvořili tak duchovní prostor pro další
vývoj bytostí tohoto dalšího nastupujícího
věku.
Přátelé, rád bych Vás v tomto čase již tradičně
všechny pozval k naší obecní kapličce,
zasvěcené sv. Anežce České, která se stala
důstojnou a za tmy krásně osvětlenou
dominantou našeho nádherného kraje, na
vánoční koledy. Všem, kdo se ke kapličce
vydáte, přeji, aby se ve Vaší mysli probudila
a utkvěla ta správná myšlenka najít smysl
svého života a stát se lepším člověkem než
doposud.
U kapličky se shromáždíme 23. prosince
2015, chvilku před 18tou hodinou, aby hned
po odeznění posledního úderu zvonu jsme si
společně zazpívali koledy a navodili tak do
svých srdcí tu pravou atmosféru vánoc. Mezi
koledami budete všichni pozváni naším
starostou na vánoční punč, kdy si vzájemně
popřejeme a připijeme na zdraví a lepší časy
našich zítřků.
Mějte se dobře.
- vakl -
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Jeřáb
Pozoruhodným zástupcem ptačí říše naší
přírody je jeřáb popelavý. Jeřáb vzhledem
připomíná čápa, je však o poznání větší, má
kratší zobák, celkové zbarvení světle šedé,
v němž vyniká pouze černobílá kresba na
krku a červené temeno hlavy. Obývá
otevřenou rovinatou krajinu členěnou
vodními plochami s rozsáhlými rákosovými
porosty, mokřinami, lukami a poli. Hnízdem
je na zemi navršená hromada stébel, snůška
čítá obvykle dvě vejce. Potrava je převážně
rostlinná. Jeřáb popelavý v jižních Čechách
vzácně hnízdí. Po odeznění nápadného toku
vedou jeřábi na hnízdišti skrytý život,
zahlédnout či zaslechnout je můžeme
nejčastěji při návratu, nebo odletu na
zimoviště ležící ve středomoří.
Letící hejno jeřábů s rozpětím křídel přes dva
metry zformované ve tvaru klínu působí na
obloze impozantním dojmem.
Často bývá i velmi hlučné, jednotliví ptáci
v něm na sebe zpozorňují daleko slyšitelným
charakteristickým voláním znějícím jako
krátké troubení. Tah probíhá ve dne i v noci.
Mimořádnou událostí byl nebývale vysoký
počet protahujících jeřábů nad územím kraje
v polovině listopadu roku 2012. Tehdy bylo
možné zaslechnout jejich hlasy z večerní
a noční oblohy také na Křemžskou kotlinou,
zajímavostí byly i nízké přelety početných
hejn hlasitě volajících ptáků nad střechami
domů v centru Českých Budějovic, které
připravily místním obyvatelům nevšední
zážitek. Jejich původ zůstává dosud záhadou. Jeřábi přes nás protahovali i letos
v období od 21. do 28. října ovšem již
v mnohem menším počtu.
V příspěvku bylo čerpáno z materiálů České
společnosti ornitologické.
- Pavel Jakeš -

Avokádová pomazánka
Avokádo, lučina, stroužek česneku, malá
cibulka, trochu soli a pepře.
Z avokáda vyjmeme pecku a dužinu
vydlabeme do misky. Přidáme lučinu a vidličkou rozmačkáme do sebe, potom
prolisujeme česnek, osolíme, opepříme
a přidáme nadrobno nakrájenou cibulku. Vše
promícháme a podáváme nejlépe na
tmavém pečivu, případně na opečeném
chlebu.

Bramborová pomazánka
30 dkg brambor, 15 dkg pomazánkového
másla, 150 g taveného sýra, 1-2 kyselé okurky,
1 malá cibule, hořčice, sůl a pepř

Pro naše vánoční číslo Holubovského
zpravodaje jsem připravila recepty na
pomazánky, některé možná využijete při
přípravě silvestrovského pohoštění nebo jen
tak třeba k večeři.

Uvařené brambory nastrouháme najemno,
nadrobno nakrájíme cibuli a okurku
přidáme ostatní přísady a vyšleháme do
pěny. Osolíme, přidáme trošku hořčice.
Natíráme na pečivo, ozdobíme zeleninou.
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Pikantní dýňová pomazánka

Hermelínovo-šunková pomazánka

1 malá dýně hokkaido, 3 stroužky česneku,
1 malá chilli paprička, citronová šťáva, 100 g
másla.

120 g hermelínu, 100-150 g šunky (šunkového
salámu), 2 vejce, asi 4 lžíce zakysané smetany,
1 lžíce majonézy, 1 lžička dijonské hořčice, sůl a
bílý pepř dle chuti.

Dýni očistíme od semínek pokrájíme na
kostky, rozložíme na plech, vyložený pečícím
papírem, osolíme, posypeme grilovacím
kořením,
pokapeme olivovým olejem,
přidáme stroužky česneku a dáme péct.
Chilli papričku podélně rozřízneme,
vyškrábeme semena a najemno nasekáme.
Ještě horkou dýni rozmixujeme i s česnekem
a papričkou, dochutíme citronovou šťávou
a necháme zchladnout. Do vychladlé kaše
zašleháme máslo nebo pomazánkové máslo.
Pomazánku podáváme namazanou na
opečených krajíčcích chleba ozdobenou
čerstvými bylinkami.

Hermelín, šunku a vejce nastrouháme
nahrubo a přimícháme smetanu, hořčici
a majolku.
Přeji všem tiché štěstí Vánoc a do nového
roku hodně štěstí, zdraví a lásky.
- MS -

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým , kteří
se přišli dne 20. listopadu 2015 naposledy
rozloučit s paní Marií Fošumovou z Krásetína, děkujeme i za donesené květinové dary.
Rádi bychom poděkovali i panu starostovi
Jaroslavu Fraňkovi za důstojné rozloučení
jménem obce Holubov.
Děti s rodinami.

Zveme všechny příznivce naší obecní kapličky a vánočních koled

na středu 23. 12. 2015 od 18 hodin,

kdy se koná již páté setkání s vánočními koledami u kapličky.
Přijďte si zazpívat a ochutnat vánoční punč.

PF 2016

Redakční rada
Holubovského zpravodaje
přeje všem čtenářům
krásné Vánoce
a do nového roku 2016
hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti.

Lucerničky s sebou na betlémské světlo.
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Obchodně technický pracovník
Náplň práce:
Technická podpora a komunikace se zákazníky a prodejci,
administrativní a komunikační podpora prodejního týmu,
analýzy trhu, průzkumy trhu, aktivní účast na veletrzích.
Požadujeme:
SŠ/VŠ vzdělání, AJ slovem i písmem, NJ výhodou, znalost
práce na PC (Excel, Word, Outlook, Power Point), řidičský
průkaz sk. B, komunikativní osobnost, schopnost učit se
a přijímat nové informace.
Nabízíme:
zajímavou práci u české firmy, dlouhodobou perspektivu
uplatnění, práci na HPP, zaměstnanecké výhody, nástup
možný ihned nebo dle domluvy
AGRIO MZS s.r.o.
Mříč 66, 382 03 Křemže
IČ: 48207446
Mob: 606 276 797, Tel: 380 721 122
Životopisy zasílejte na e-mail: sikutova@agrio.cz

Žáci a zaměstnanci
ZŠ Holubov
Vás zvou

na ŽIVÝ BETLÉM
u kapličky

Přehled bohoslužeb Vánoce 2015 – kostel sv. Michaela ve Křemži
23.12. – 18.00
24.12. – 15.00
24.12. – 24.00
25.12. – 10.30
26.12. – 10.30

ŽIVÝ BETLÉM před kostelem
Štědrovečerní setkání u jesliček – pro rodiny s dětmi
Křemže - Půlnoční mše sv. (Zlatá Koruna 20.00, Brloh 22.00)
Mše sv., Boží hod vánoční – Narození Páně
Mše sv., Svatý Štěpán

v pondělí 21. prosince 2015
od 15.30 hodin

Prodejna a občerstvení
Dívčí Kámen Třísov
/ u vlakové zastávky/

Rok je za námi , jestli byl úspěšný? Z našeho
pohledu "ANO", vydrželi jsme :-D. Z pohledu
lidí, návštěvníků? Doufáme, že také ano. Tímto
bychom chtěli poděkovat všem za podporu,
návštěvu, také panu starostovi, který se nám
ve většině případech snažil vyjít vstříc. Díky
i obyvatelům Třísova.
Krásný adventní čas, vše nej do Nového roku
2016, hodně pohody, štěstí a hlavně zdravíčko
Vám všem.
- Zdeněk a Marcela -
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Prodej vánočních kaprů
Jan Kadlec tel. 721 931 125

SDH Holubov

Prodejní místo Mříč za sluneční elektrárnou vedle areálu ZD
Křemže
Kapr výběr nad 3 kg
75 Kč/kg
Amur
78 Kč/kg
Rybí vnitřnosti (chlazené) 65 Kč/balíček
Zpracování ryb
50 Kč/ks

zve na tradiční

Hasičský ples

Prodejní doba
22. 12. 2015
23. 12. 2015
24. 12. 2015

který se koná
9. 1. 2016 od 19.00
v sále

9.00 - 16.00 hod
9.00 - 16.00 hod
9.00 - 14.00 hod

Plesy v příštím roce

Holubov
hudba:

9. 1. 2016 - Ples SDH Holubov
16. 1. 2016 - Včelařský ples
23. 1. 2016 - Ples SDH Loučej
29. 1. 2016 - Obecní ples

GROCK

5. 2. 2016 - Ples KDU ČLS
6. 2. 2016 - Ples SDH Třísov
13. 2. 2016 - Ples sportovci Křemže
20. 2. 2016 - Ples SDH Lhotka

k tanci a poslechu hraje :
9VWXSQp.q

Lhotka QiYHV
/RXqej QiYHV
Chlum QiYHV
.UiVHWtQ QiYHV
Holubov ViO
7¡tVRY QiYHV

Autobus :

18.40
18.45
18.50
18.55
19.00
19.10

0¡tq
QiYHV
6WXSQi QiYHV
&KOXPHqek
.¡em e QiPuVWt
Holubov ViO

19.15
19.25
19.30
19.35
19.40

00

É: 1

PN

U
VST

KČ

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. 2015 v 19.00 hod.
Vstupné: 100 Kč

K poslechu a tanci hraje: K - Club
Přijďte se pobavit, těšíme se na Vás.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 13. 1. 2016 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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