ČÍSLO 4, ROČNÍK 23

2017

Slovo starosty
přiblížil se závěr roku, proto mi dovolte, abych
zhodnotil práci obce za poslední tři měsíce.
Největší akcí, kterou jsme dokončili, byla
výměna střešní krytiny na hasičárně v Holubově.
V Krásetíně byla položena kanalizace okolo
Melmerů podél hlavní silnice a byla připravena
betonová podesta pro autobusovou čekárnu.
V Třísově byla vypuštěna a vyčištěna od nánosů
bahna požární nádrž na Horánku a dokončuje se
stání na hasičské auto.
V Holubově bylo osazeno hřiště u školy třemi
cvičícími prvky pro dospělé z dotace Mikroregionu Podkletí.
Pan Jan Novák opravil kompletně sokl u školy.
Zeď u školy opravili a natřeli pan Zdeněk Tvaroh
a pan Aleš Vávra.
Něco krátce k naší lanové dráze - celý rok
spolehlivě sloužila a po ukončení sezóny

Obec Holubov

v měsíci říjnu byla vyměněna dřevěná podlaha
na dolní stanici a nakoupili jsme nové pokladny.
Zaměstnanci dostali nové stejnokroje. Byla
provedena podzimní údržba a po říjnové
vichřici museli zaměstnanci likvidovat několik
stromů padlých přímo na lanovku.
Na závěr mi dovolte, abych popřál Vám
a Vašim rodinám krásné prožití svátků

vánočních, aby stále platilo, že Vánoce jsou
svátky klidu, pohody a míru. Do nastávajícího
nového roku 2018 přeji Vám všem hlavně pevné
zdraví, které je a vždy bude základem Vašich
přání a úspěchů v osobním a rodinném životě.
Ať Vás provází pohoda, lidské štěstí, vzájemná
úcta, porozumění a láska.
Váš starosta Roman Kudláček

Zpráva z jednání obecního zastupitelstva
ZO projednalo a schválilo:

- Rozpočet na rok 2018

- Cenu vodného a stočného pro rok 2018,
která se letos opět nebude měnit

- Podat žádost o dotaci na výměnu části
veřejného osvětlení v Holubově

- Podat žádost o dotaci z POV na výměnu
nábytku ve škole, mateřské školce a školní
jídelně

- Zhotovení nového vodovodního vrtu na
Dobré Vodě pro Holubov

- Složení inventarizačních komisí pro inventuru obecního majetku k 31. 12. 2017

- Výkopové práce pro obec bude provádět
místní firma Hruška
- Roman Kudláček, starosta obce -
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Upozornění
Upozorňujeme občany, že v době mezi
vánočními svátky 27. – 29. 12. 2017 bude na
obecním úřadě zavřeno.
Znovu připomínáme, že elektroodpad
(ledničky, bojlery, pračky, počítače a jiný
elektroodpad) je možno ukládat během roku

do obecní ohrady u červené plechové boudy
v Holubově.
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.

Jako každoročně bude pro občany k dispozici kalendář na rok 2018, kdo bude mít
zájem, může si ho vyzvednout na obecním
úřadě.
Betlémské světlo bude na Štědrý den k dispozici pod vánočním stromkem v Holubově
na návsi.
- Roman Kudláček, starosta obce -

Návštěva ze Švýcarska
Ve dnech 19. -23.10. 2017 nás navštívilo 16
občanů
ze švýcarského Guggisbergu.
Připravili jsme pro ně program, během
kterého poznávali hlavně naši obec a okolí.
Ubytování bylo zajištěno v novém penzionu
v Krásetíně U Ševců. Během těchto pěti dnů
jsme navštívili školu, školku, firmu Grafobal
Bohemia, soukromého zemědělce pana
Jiřího Kováře z Vinné, Kleť, zámek Český
Krumlov. Myslíme si, že se program našim
přátelům líbil, což vyjádřili na závěrečném
posezení. Těšíme se na další setkání s nimi.
- Roman Kudláček, starosta obce -

Vítání občánků 2017
V sobotu 4. listopadu 2017 se opět po roce uskutečnilo na
obecním úřadu vítání občánků. Starosta obce Roman
Kudláček přivítal 9 nových občánků obce Holubov.
O kulturní program se postaraly děti ze školy pod vedením
paní Jany Knížkové. Dětičky dostaly jako obvykle knížku
a plyšové zvířátko, maminky kytičku a tatínkové žetony.
- MS -
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY - CO NÁS BAVÍ
LES VE ŠKOLE
Při našem společném
cestování jsme v polovině
září navštívili naše okolní
lesy. Pan Hobza nám dělal
průvodce lesem a připravil si pro nás cestu
s několika zastaveními – seznámení s lesem,
různorodost rostlin v lese, borový les a jeho
specifika, výhled na Kleť, smrkový les a zvířata v lese. Na závěr si naše skupinky
vyzkoušely, jak poslouchaly a vyplnily
připravenou křížovku. Během celého školního roku se u nás ve škole sbírá všechno
možné – baterie, vysloužilé elektrospotřebiče, citronová a pomerančová kůra,
papír, hliník a na podzim kaštany. Naši
prvňáčci v rámci pracovních činností nasbírali všechny kyblíky, které ve škole našli.
Jednou za čtrnáct dní v pátek vysílá školní
televize Srdíčko, během níž mohou žáci
přednést svůj příspěvek. V říjnu naše běžné
vysílání navštívila opravdová hlasatelka
Marie Retková, která se s námi podělila o své
zkušenosti a poradila nám, jak správně
vystupovat. Nabyté znalosti jsme hned
druhý den zúročili při vítání občánků
a týden na to při štrúdlování. Na začátku
října jsme společně oslavili svátek zvířat. Ve
všech třídách se po celý týden pracovalo se
zvířecí tématikou a završením tohoto týdne

bylo setkání s ochočenou liškou v naší
tělocvičně. 23. října jsme vyrazili za kulturou
do Českého Krumlova. Vtipné a originální
texty, pohybová show, barevné kostýmy,
videoprojekce a výborná spolupráce s dětským publikem to byla pozitiva divadelního
představení s názvem Rytmus nás baví.
RNDr. Libor Weiter si připravil pro žáky 4. a 5.
ročníku přírodovědnou vycházku po okolí.
Pro tyto žáky byla taktéž připravena exkurze
v Grafobalu a v rámci výuky angličtiny
oslavili Halloween.
V listopadu nás navštívilo Karlovarské
hudební divadlo s environmentálně zaměřeným představením O Lesíčkovi. Prvňáčci
si vyzkoušeli, jak upéct tvarohový závin.
Během jejich práce je vyfotografovala paní
Kyselová do tabla Českokrumlovského
deníku. Základy první pomoci si všichni žáci
prošli běhen výukového programu Cestování se záchranářem. Zopakovali jsme si
čísla tísňových linek, stavění krvácení,
oživování, vyjmutí klíštěte a mnoho dalšího.
Prosinec znamená pro mnoho z nás velké
těšení. Skoro všichni se začínají těšit na
Vánoce, jiní na vánoční prázdniny a velká
část naší školní osádky se těší na čertovskou
školu. Písničky jsme si zopakovali, prvňáky
jsme je naučili a jsme připraveni na úterý
5. prosince, kdy vypukl náš oblíbený
čertovský den. A 21. 12. Vás zveme na Živý
betlém u naší kapličky.
- Jana Knížková -

Příjemné prožití
vánočních svátků
a mnoho spokojených dní
v novém roce
přejí všichni
ze Základní školy Holubov
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Zprávičky ze školičky
Co se událo v naší školce od září do adventu?
Na konci září jsme podnikli náš první výlet za
koníky do Mříčí. Cestovali jsme vlakem a zpět
do školky jsme dorazili pěšky. Děti měly
spoustu práce s péčí o koně. Nejprve je čekal
úklid stáje, příprava sena a vody a pak jsme
se s nimi mohli náležitě potěšit. Někteří
dovezli koníkům i něco na zub, takže
se krmilo, hladilo i trochu bálo. V říjnu
nás navštívilo divadlo „Z bedny“ s pohádkou Princezna na hrášku. Opět započaly
měsíční návštěvy předškoláků v základní
škole. Také jsme se sešli s rodiči, abychom si nastínili, jak bude vypadat
provoz MŠ v novém školním roce a co
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nového děti a rodiče čeká. V listopadu jsme
se za pohádkou vypravili do základní školy.
Shlédli jsme představení „O lesíčkovi“, které
bylo velmi pěkně zaměřené na ekologii. Naši
nejstarší kamarádi předškoláci si připravili
pásmo básní, písní a tanečků pro naše dříve
narozené občany, se kterým vystoupili
11. října v místním kulturním sále. Ještě děti
čekalo fotografování na Vánoce. To pro nás
připravila paní Lenka Těšínská. Měsíc
prosinec zahájila akce rozsvěcování
vánočního stromečku na návsi. Andílci
i sněhové vločky se slétli, aby zahájili advent.
Mikulášská besídka nás čeká v úterý
5. prosince. Za svatým Mikulášem jsme
se vypravili do kulturního domu. Během

Vánoční výtvarný kroužek
v Holubově
Rok se s rokem sešel a opět je tu čas Vánoc
a s ním spojené tradice a rituály. A právě
proto jsme opět vyvěsili po Holubově
plakátky, abychom děti upozornili na blížící
se vánoční kroužek v hasičárně. Tak jako
každý rok termín připadl na poslední pátek v
listopadu, aby si děti svými vlastnoručně
vyrobenými vánočními dekoracemi mohly
zkrášlit v době adventu svoje domovy. Děti
jsou vskutku šikovné a kreativní, a tak výsledkem jsou moc pěkné výrobky. A že je to baví,
dokazuje jejich hojná účast, letos asi 55 dětí.

vánoční dílny v polovině prosince si děti
mohou pod vedení lektorky připravit
vánoční výrobky. V letošním roce opět
připravujeme společné vánoční vystoupení
dětí ze třídy Zajíčků a Medvídků na zahradě
MŠ dne 19. 12. Bude se podávat punč
a všichni jste srdečně zváni se vánočně
naladit. Ve čtvrtek 21. 12. dopoledne nás
čekají Vánoce ve školce. MŠ bude uzavřena
od soboty 23. 12. do úterý 2. 1. 2018, provoz
začne v novém roce od středy 3. 1. 2018.
Na závěr Vám všem přejeme požehnané
Vánoce, radost a pohodu v kruhu nejbližších
a pokojný nový rok 2018.
Za malé a velké z MŠ Holubov
- Helena Čížková -

Abychom je odměnili za jejich snahu při
tvoření, máme pro ně na závěr připravené
malé pohoštění. Při zpívání vánočních koled
a za světla prskavky si tu všichni uvědomíme,
že krásný čas Vánoc je již za dveřmi a že naše
spokojenost nepochází jen z dárků pod
stromečkem, ale hlavně z radosti v očích
těch, které máme rádi.
Chtěla bych touto cestou poděkovat nejen
všem maminkám, které kroužek chystají, ale i
ostatním, kteří s přípravou pomáhají. Velký
dík patří
panu starostovi
Romanu
Kudláčkovi, který nás letos finančně
podpořil.
Krásné vánoční svátky vám všem přeje
- Ivana Křivánková -
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Klub Holoubek pokračuje
Čas letí jako voda a nově zrekonstruované
prostory Holoubka oslavily 1 rok.
Po celou dobu probíhaly pravidelné schůzky
v úterý a pátek v dopoledních hodinách. Děti
si hrály, tvořily a užívaly si příjemnou atmosféru. Maminky si povídaly u kávy, čaje a vyměňovaly si své postřehy a zkušenosti.
Při pěkném počasí probíhaly schůzky venku,
a to na hřišti u školy nebo u obecního úřadu.
Také jsme společně podnikli vydařený výlet
na Dívčí kámen.
Blíží se čas vánoční, a tak dne 24. 11. 2017
proběhlo i pro malé děti v Holoubku vánoční
tvoření a čertovská besídka.

Děti si i s rodiči zazpívaly, procvičily si tělo při
tanci a v neposlední řadě si i vyrobily vánoční
dekorace.
Od Nového roku 2018 budou schůzky
probíhat každé úterý v čase 15:30 h. - 17:30 h.

Za klub Holoubek Vám přejeme příjemné
a klidné prožití vánočních svátků a do
Nového roku 2018 vše nejlepší.
- Lenka Viskupová -

Štúdlování 2017
V tradičním duchu proběhla v sále v Holubově 14.10.2017 soutěž o nejlepší sladký
a slaný štrúdl. Soutěžící opět nezklamali
a přinesli své chutné a originální výtvory.
Diváci mohli ohodnotit želvu, třídní knihu,
včelí plást, ale i klasické štrúdly. Odpolednem
nás na harmoniku doprovázel Jan Haták
a děti ze ZŠ Holubov vystoupily s divadelním
představením O pejskovi a kočičce.
Děkujeme všem, kdo se do štrúdlování
aktivně zapojil, divákům za účast a sponzorům za podporu.
- Jitka Nováková HOKUS Radostné vánoce, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce přeje všem
spoluobčanům HOKUS
PS: 3. 2. 2018 se na Vás těšíme při tradiční
masopustní koledě.
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Rozsvícení vánočního stromu
Holubov
V sobotu 2. 12. 2017 vystoupily děti z MŠ
Holubov na holubovské návsi s malým
přestavením a slavnostně zvonečkem
rozsvítily vánoční stromeček.
O občerstvení se postarali sami spoluobčané, kteří se podělili o své pochoutky.
K dispozici byly i teplé nápoje, za které lidé
dobrovolně přispívali. Dohromady se
vybralo 2523 Kč. Tyto peníze byly předány
do MŠ Holubov, kde jistě udělají dětem
radost. Akci pořádal OÚ Holubov a HOKUS.
- Jitka Nováková -

Krásetín - vánoční strom
V neděli 3. prosince od půl páté se v
Krásetíně konalo rozsvícení nového
vánočního stromku. Původní se bohužel
předloni neujal.
Nový jsme dostali darem od paní Marie
Svobodové, které srdečně děkujeme a doufáme, že se přesazení zdařilo a strom se ujme.
Rozsvícení se zúčastnily zejména rodiny
s dětmi z Krásetína. Na zahřátí byl výborný
punč od Marcely a různé dobroty přinesli
i ostatní.
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem popřál
krásné Vánoce a hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2018.
Za SDH Krásetín
- Stanislav Mandelíček -

Rozsvícení vánočního stromku
v Třísově
Již pátým rokem o první adventní neděli se
v naší malebné obci rozsvítil příletem
andělíčků a pastýři jdoucími za světlem
komety vánoční stromeček, který nás bude
provázet celým obdobím adventu a vstupem
do nového roku.
Opět si místní obyvatelé pod taktovkou pana
Aleše Vávry a místních dětí zazpívali vánoční
koledy a pro přihlížející bylo na zahřátí

připraveno občerstvení v podobě vánočního
punče a sladkých dobrot.
Tímto chci poděkovat rodině Šimečků
a Veisů za darování krásného stromečku,
organizátorům akce za příjemné naladění
vánoční atmosféry v naší obci a všem, kteří se
v dnešní hektické době na chvilku zastavili
a prožili s námi příjemný předvánoční čas.
- Zuzana Filisteinová -
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Setkání důchodců
V sobotu 11. listopadu 2017 pořádala obec
Holubov tradiční setkání místních seniorů.
Příjemným zpestřením slavnostního odpo-

ledne jistě bylo vystoupení předškoláků
z naší mateřské školky, kteří pod vedením
paní učitelky Jany Jungbauerové připravili
pro babičky a dědečky
velice milé
vystoupení.
Obec zajistila dopravu, občerstvení a k tanci

i poslechu zahrála skupina DIXI OUTSIDER
Č. B.
Doufáme, že se všem přítomným setkání
líbilo a již se těší, že za rok se zase potkají.

krásné, ale věřím, že ve druhé polovině se
o první místo ještě popereme.
Družstvo ,,B" hraje okresní přebor. Těsně
před začátkem nové sezóny se zranili dva
hráči ze základní sestavy. To určilo ráz celé
první polovině soutěže. Osm zápasů, tři
výhry, jedna remíza, čtyři prohry a prozatím
páté místo. Zranění hráči se pomalu dávají
do pořádku, takže věřím, že druhá polovina
bude přece jen o něco lepší.
Tým ,,C" nás zastupuje v okresní soutěži.
I přes viditelné zlepšení se céčku zatím moc
nedaří. V osmičlenné skupině se našemu
družstvu zatím nepodařilo ani jednou
naplno bodovat. V některých utkáních
k vítězství mnoho nechybí, ale ve sportu
rozhoduje i štěstěna a ta se zatím vždy
přiklonila na stranu soupeře.
30. 12. 2017 se od devíti hodin v naší
krasetínské herně koná již tradiční turnaj
pořádaný naším oddílem. Tímto bych chtěl

srdečně pozvat všechny fanoušky stolního
tenisu. Tento turnaj je pouze pro zvané,
přesto se každý rok hlásí mnoho hráčů
z celého kraje. Každým rokem přijíždí mnoho
kvalitních hráčů. Např. účastník z české třetí
ligy nebo legionář hájící barvy německého
Vilshofenu či další hájící barvy rakouského
Rainbachu. Ani na takto kvalitním turnaji se
naši hráči neztratí, přesto by podpora našich
fanoušků velmi pomohla.
- JO -

- MS -

Mikuláš v Holubově
5. prosince 2017 uspořádala obec společně
s oddílem Skautů pro děti mikulášskou
besídku. Děti z mateřské i základní školy si
připravily pro Mikuláše krásná vystoupení
a za to dostaly od sv. Mikuláše nadílku.
- MS -

Oddíl stolního tenisu
Blíží se Vánoce, nejkrásnější svátky roku.
Všem lidem bychom chtěli popřát jejich
šťastné prožití, příjemnou atmosféru a pod
stromečkem ať každý nalezne, po čem jeho
srdce nejvíce touží. V novém roce hodně
štěstí, zdraví a klid v duši.
Stolní tenis v Holubově je ve své polovině,
proto několik řádků, jak se daří jednotlivým
týmům. Družstvo ,,A" ,hájící naše barvy
v krajské soutěži, je po polovině na druhém
místě. Devět odehraných zápasů, šest výher,
jedna remíza a dvě prohry. Bilance poměrně
úspěšná, škoda jen posledních třech zápasů,
kdy nekompletní tým přišel o svou neporazitelnost. Po výhře, nad do té doby
neporaženou Kaplicí v pátém kole, to
vypadalo na suverénní podzim. Poslední tři
kola odehraná v nekompletní sestavě, náš
tým odsunula za Kaplické. Druhé místo je
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Sokol

Sokol stěhovavý je středně velký dravec
s rozpětím křídel přibližně 110 cm. Vrchní
strana těla dospělých ptáků je tmavě šedá,
hruď a břicho bílé příčně tmavě
proužkované. Zbarvení mladých ptáků má
hnědavý nádech. Jeho domovem je
otevřená krajina, kde nachází dostatek
potravy a příležitostí k hnízdění. Vlastní
hnízdo si nestaví. Vejce snáší samička na holý
podklad nejčastěji ve výklenku skalních stěn,
věží kostelů a městských výškových budov.
Sokol je specialistou na lov letících ptáků
převážně velikosti holuba, mnohdy ale
úlovek přesahuje i jeho vlastní hmotnost
a velikost. Útočí z výšky střemhlavým letem,
při němž dosahuje závratné rychlosti.
Sokol stěhovavý u nás vzácně hnízdí nejblíže
na Šumavě. Jednotlivá hnízda podléhají
přísné ochraně a jsou pečlivě střežena. Zde
stojí za zmínku zajímavá historka, kterou
jsem vyslechl přímo od strážce jednoho z nich.
Před několika lety do šumavského teritoria
sokolů zavítal mohutný orel skalní, který se
sem zatoulal patrně z nedalekých rakouských Alp. Sotva se při náhodném
přeletu přiblížil k sokolímu hnízdu, byl
okamžitě napaden mnohem menšími
statečnými rodiči bránícími vzrostlá mláďata
na skalní římse. Po nelítostném vzdušném
souboji byl orel donucen k rychlému úniku.
Mimo hnízdní sezonu se sokoli v našem kraji
objevují také v podzimních a zimních
měsících. Jedná se zpravidla o zástupce
severských populací migrujících do střední
Evropy, zatímco naši ptáci se vydávají na
kratší či delší přelety do jiných oblastí.
Výzkum ptačí migrace je nesmírně náročný,
ale také velmi zajímavý obor. Dokládá to
příběh jedné sokolí samičky, která se před
pěti lety znenadání objevila v centru Českých
Budějovic a způsobila značný rozruch nejen
mezi ornitology, ale především mezi
přemnoženými městskými holuby. Od té
doby se tam pravidelně vrací. Přilétne vždy
na podzim, přečká tu zimu a na jaře opět mizí
neznámo kam. Jako útočiště si vybrala
vrchol hotelu Clarion /bývalý Gomel /, odkud

se vydává na lovecké výpravy za městskými
holuby nebo ptáky v blízkém okolí rybníků.
Mimo oživení místní avifauny s sebou
přinesla také několik otázek, z nichž ta
nejdůležitější se týkala místa jejího rodiště.
Odpověď na ni nalezl až letos zcela náhodně
můj známý, který si při prohlížení starších
fotografií všiml malého výstupku z peří na
zádech. Bylo zřejmé, že samička je nositelkou
miniaturní vysílačky. Okamžitě se elektronickou cestou rozběhlo složité pátrání, které

přineslo překvapivý výsledek. Samička
pochází z malého ostrova Kolguev v Barentsově moři východně od Skandinávského
poloostrova. Snad přirozený migrační pud ji
přinutil vydat se opět na tak dalekou cestu
do jihočeské metropole i tento v pořadí již
pátý rok. Zahlédnete-li na jednom z reklamních panelů na stěně pod střechou hotelu
sedět většího osamoceného ptáka, bude to
určitě ona.
- Pavel Jakeš ( vlastní ilustrace –sokol stěhovavý )

Pro naše vánoční číslo Holubovského
zpravodaje nám nabídla své vyzkoušené
recepty ze škvarků paní Hanka Melmerová
z Holubova, snad se vám budou líbit
a vyzkoušíte je.

Škvarkové cukroví

Škvarkový koláč
15 dkg cukru krupice, 20 dkg mletých škvarků,
50 dkg polohrubé mouky, 2 celá vejce, 1 prášek
do pečiva, 3 lžíce mléka, 2 lžíce rumu
Na vále zpracujeme těsto, rozdělíme - ze 2/3
těsta vyválíme placku, položíme na vymaštěný plech.
Potřeme vrstvou pikantního džemu a z 1/3
těsta vyválíme mřížky.

tradiční vánoční pečivo z 19. Století
30 dkg hladké mouky, 25 dkg mletých škvarků,
15 dkg cukru, 2 lžíce kakaa, 1 vejce, 1 lžička
mleté skořice a tlučeného hřebíčku (lze nahradit lžičkou perníkového koření), Z poloviny
citronu nastrouhaná kůra
Vše se zpracuje ve vláčné těsto, které se
nechá v chladu odležet 2-3 hodiny.
Pak se vtlačuje do formiček a peče ve vyhřáté
troubě.
Hotové pečivo se obaluje v moučkovém
cukru a dle původního receptu se nechá
3 týdny v suchu a chladu rozležet.
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Škvarkové tyčinky
25 dkg hladké mouky, 15 dkg mletých škvarků,
1 vejce, 1 lžíce sádla, ½ lžičky prášku do pečiva
a sůl.
Suroviny zpracujeme v těsto, vyválíme plát a
krájíme tyčinky, které potřeme na plechu
vejcem.
Můžeme posypat kmínem, mákem, sezamem, dle chuti.

vložíme do mixéru, přidáme prolisovaný
česnek, šťávu z půlky citronu, lžičku
římského kmínu, osolíme, přidáme čerstvě
mletý pepř, špetku chilli, olivový olej
a rozmixujeme dohladka. Pokud je pomazánka příliš hustá, přidáme trochu vody či
oleje. Podávejte s nakrájenou zeleninou,
slanými tyčinkami či proužky pečiva.

Rozmarýnové koláčky

Škvarková pomazánka

200 g hladké mouky, 35 ml olivového oleje,
špetka cukru, 1/2 lžičky soli, 100 - 120 ml vlažné
vody, 10 g droždí, rozmarýn do těsta.

Mleté škvarky, přidáme rozpuštěné sádlo tak,
aby se po ztuhnutí pomazánka dobře
mazala.
Dále přidáme mletý kmín, sůl a česnek
každému podle chuti.
Chléb se škvarkovou pomazánkou posypaný
pažitkou, cibulí nebo po jaru čerstvě
posekaným medvědím česnekem a k tomu
černý čaj s citrónem – to prostě nemá chybu!

Náplň podle chuti - nejlepší jsou černé olivy
+ niva, nebo kousek mozarely a kolečko
rajčátka. Olivový olej na potření.

jednoduchá ale chutná

Inspirace na silvestrovské pohoštění

Hummus s řepou
1 plechovku cizrny, 1 řepu, 1 stroužek česneku,
citron, lžičku římského kmínu, sůl, pepř, chilli,
olivový olej,
Uvařenou nebo upečenou řepu nakrájíme
na kostičky a spolu se scezenou cizrnou

Koledování u kapličky
Zveme všechny příznivce obecní
kapličky a vánočních koled
na sobotu 23. 12. 2017 od 18 hodin,
kdy se koná již šesté koledování
u kaple sv. Anežky České.

Ze surovin na těsto vypracujeme pružné,
nelepivé těsto, přikryjeme utěrkou a necháme kynout v teple asi 1 hodinu, poté
prohněteme a necháme opět kynout asi
hodinu. Na plech vyložený pečicím papírem
skládáme malé kuličky na které skleničkou
s menším průměrem zatlačíme, tak, aby
vznikly okraje. Koláčky potřeme olejem a
naplníme podle chuti. Nebo jenom vyválíme
kolečka, posolíme a posypeme semínky.
Pečeme ve vyhřáté troubě na 160 °C.
Přeji všem tiché štěstí Vánoc a do nového
roku hodně štěstí, zdraví a pohody
- MS -

Prodej kaprů
v pátek 22. prosince 2017
od 8.00 hod v Holubově před
prodejnou pana Pelecha.

Přijďte si zazpívat.

PF 2018

Redakční rada
Holubovského zpravodaje
přeje všem čtenářům
krásné Vánoce
a do nového roku 2018
hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti.
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Plesy v příštím roce
6.1.2018 - Ples SDH Holubov
13.1.2018 - Včelařský ples
20.1.2018 - Ples SDH Loučej
26. 1. 2018 3. 2. 2018 17. 2. 2018 24. 2. 2018 -

Ples KDU ČSL
Ples SDH Třísov
Ples sportovci Křemže
Ples SDH Lhotka

SDH Holubov
zve na tradiční

Hasičský ples,
který se koná 6. 1. 2018 od 19.00 hod.

Holubov
hudba: GROCK
v sále

Vstupné: Kč 100

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

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. 2017 v 19.00 hod.
Vstupné: 100 Kč

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

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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