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Zpráva z jednání obecního zastupitelstva
ZO projednalo a schválilo:
- Cenu vodného a stočného pro rok 2019,
která se letos opět nebude měnit
- Podat žádost o dotaci z POV na výměnu
veřejného osvětlení
- Složení inventarizačních komisí pro inventuru obecního majetku k 31.12.2018
- Rozpočet na rok 2019
- Zemní práce v roce 2019 bude provádět firma Zemní práce Hruška

- Navýšení příspěvku pro ZŠ a MŠ Holubov
- Nové elektronické zabezpečení školky, jídelny a knihovny
- Zřízení věcných břemen pro EON Třísov a
Krásetín

OZ projednalo a zamítlo:

- záměr vybudování soukromého parkoviště
u ČOV v Holubově
- Roman Kudláček, starosta -

Slovo starosty
v úvodu mi dovolte, abych vám všem poděkoval
za účast v letošních komunálních volbách, dále
bych chtěl poděkovat končícím zastupitelům
z předešlého volebního období. Současné
zastupitelstvo tvoří pět nových zastupitelů,
z nichž jsou dvě ženy.
Konec roku byl ve znamení dokončování
plánovaných akcí:
Kompletně byl dokončen nový vodojem na
Podluží, vystrojení vodojemu Holubov novou
armaturou, vybudování a prodloužení vodovodu v Krásetíně pro výstavbu nových domků.
Dále byla vyasfaltována obecní cesta k Penzionu
U Ševců. Obec přikoupila z rozpočtu 35 ks LED
světel na výměnu VO Holubov u Grafobalu, tim
bude dokončena kompletní výměna osvětlení

Obec Holubov

v celém Holubově. Po vleklých problémech
s veřejným rozhlasem jsme oslovili pana Jiřího
Pešla, který věnoval několik týdnů zjišťování
závady. Po vyhodnocení bude provedena
oprava a zatím bude pokryt pouze horní
Holubov a Krásetín.

Krátce k lanové dráze, byla provedena výměna
dopravního lana, akce se zdařila a lanovka je od
1. listopadu v provozu.
Závěrem bych Vám rád popřál pohodové, ničím
nerušené svátky vánoční a vše nejlepší, zdraví,
štěstí, spokojenost do nového roku.
- Váš starosta Roman Kudláček -
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Upozornění
Upozorňujeme občany, že v době vánoční od 20. – 31.12. 2018 bude
na obecním úřadě zavřeno. Zajistěte si proto žetony na popelnice
s předstihem.
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, 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.

Vítání občánků 2018
V sobotu 13. října 2018 se opět v Holubově konalo vítání
občánků.Pan starosta Roman Kudláček přivítal 8 nových

občánků obce Holubov. O kulturní program se postaraly
děti ze školy, které pod vedením paní ředitelky Venduly
Vernerové připravily krásné vystoupení. Noví občánci
dostali jako obvykle knížku a plyšové zvířátko a maminky
kytičku
- MS -
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Jan Nodes

Gábina Buriánková

Vincent Kroiher

Petr Kováč

Nikola Štěpová

Natálie Melmerová

Lotta Kudláčková

Lada Koubová
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY - CO NÁS BAVÍ
LES VE ŠKOLE
Měsíce říjen a listopad se
v našem školním snažení
nesl v duchu oslav.
Nejprve jsme v říjnu slavili
Den zvířat. Maminka Mandátová nás
seznámila s chovem jejich čtyř želviček.
Želvy donesla na ukázku, vyprávěla nám
nejen o jejich krmení ale i o léčbě jedné
z želv, kterou pokousal pes. Povídání bylo
velmi zajímavé a děti ocenily, že si mohly
želvičky pohladit a potěšit se s nimi.
Pokračování zvířecích oslav nás čekalo jen
o týden později, kdy na školní hřiště zavítal
pan Vondruška se synem a jejich bohatou
sbírkou dravých ptáků a sov. Dozvěděli
jsme se, co je to sokolnictví, co tato profese
vyžaduje. Dále jsme zjistili, čím se jednotliví
dravci živí, kolik toho denně nalétají i jejich
charakteristické vlastnosti a specifika. Každý
dravec se nám předvedl a někteří z nás si
vyzkoušeli dravce podržet a pohladit. Další
velmi netradiční oslava byla určena žákům
třetího a pátého ročníku, kteří v rámci výuky
angličtiny slavili Halloween. Na žáky čekala
řada zapeklitých úkolů, za jejichž splnění si
mohli užít přespávání ve škole.
Mezi další zajímavosti z dění v naší škole

patří mezinárodní spolupráce s našimi
slovenskými sousedy, kdy v rámci projektu
Záložka spojuje školy 2018, žáci z partnerských škol vyrábí a následně zasílají záložky
na společné téma, které letos bylo:
„Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají
hranice“. Za záložky děkujeme žákům ze ZŠ
a MŠ Divinka. Jinou milou povinností je
každoroční vítání občánků, na které se žáci
navštěvující
školní
družinu
pečlivě
připravují a těší.
Větší oslava byla připravena na 25. října, kdy
celá škola slavila 100. výročí vzniku
Československé republiky. Všichni žáci se
oblékli do barev trikolóry, někteří dokonce
přišli s českou vlajkou na tričku či obličeji
a ve svých skupinkách plnili připravené
úkoly. Čekal na ně kvíz, rozstřihaná mapa
Československa, česká hymna s chybějícími
slovy, rozházené státní symboly, vyhledávání pohádek Karla Čapka i zhlédnutí
jeho pohádky Jak pejsek s kočičkou slavili
28. říjen. Každá skupina si vytvořila vlastní
plakát národního stromu a nám bylo velkou
ctí, že jsme se také mohli zúčastnit jeho
sázení v parku před obecním úřadem. Děti
byly nadšené, že mohou pomoci při tak
vznešené akci. Předháněly se v představách,
jak bude jednou strom krásný a jak budou
vnoučatům vyprávět, že právě tento strom

sázely a některé dokonce už viděly, jak lipka
poporostla.
Na začátku listopadu jsme ve škole uvítali
milé vyprávění pana Weitera o jejich
cestování po jižním Norsku. Celá prezentace
byla pěkně připravena a podložena fotodokumentací, a tak jsme viděli několik
nádherných vodopádů, ledovce, fjordy,
flóru i faunu a potěšili jsme se zážitky z cest.
Posledním nejčerstvějším zážitkem byl
projektový den s Mikulášem. Všichni žáci
mohli do školy přijít v libovolném převleku,
ale bylo zřejmé, že čertovský vzhled stále
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vyhrává. Na všechny čekaly nejen zapeklitě
těžké úkoly, ale i andělsky jednoduché hledání peříček a spousta dalších vtipných aktivit.
Odpoledne jsme se společně přesunuli do

Zprávičky ze školičky
Co jsme společně s dětmi prožili od začátku
školního roku? Na první výlet jsme se
vypravili již v září. Vláčkem jsme se svezli do
Mříčí, došli na koně a zde děti pomáhaly
s péčí o koně. Zpět do školky jsme se vydali
pěšky přes les. V říjnu děti shlédly ekopohádku v podání divadla ŠUS. Nejstarší děti ze
třídy Zajíčků zahájily pravidelné návštěvy
1. třídy naší základní školy. Na školním hřišti
jsme se zúčastnili zajímavé ukázky dravců.

obecního sálu, kde jsme svatému Mikuláši
zarecitovali připravené básničky, zazpívali
a byli jsme za to štědře odměněni.
Na závěr mi dovolte Vám jménem všech žáků

a zaměstnanců školy popřát klidné prožití
svátků vánočních a do nového roku hodně
lásky, porozumění a trpělivosti.
- Jana Knížková -

Poté proběhla schůzka rodičů. V listopadu na
děti čekalo další divadelní představení,
tentokrát Červená Karkulka, kterou přivezlo
divadlo Divoloď. O vánoční fotky dětí se
postarala paní Lenka Těšínská. Veselou
pohádku O Palečkovi představilo dětem
divadlo Luk. V polovině listopadu se naši
předškoláci sešli v kulturním sále, kde svým
vystoupením udělali radost důchodcům.
Ještě nás čekal další výlet, tentokrát do firmy
Agrio, kde paní Jitka Nováková děti provedla
a seznámila s provozem a mnoha stroji. Obě

cesty děti cestovaly vlakem a moc se nám
tento výlet líbil. Adventní čas jsme uvítali
rozsvěcováním stromečku na návsi v Holubově. Děti v kouzelných kostýmech
andílků zahájily ten krásný předvánoční čas.
Velmi nás potěšilo, že výtěžek z této akce byl
věnován pro naše děti. Děkujeme organizátorům akce, rodině Struháčků a všem
štědrým dárcům za částku 4300 Kč. V prosinci se chystáme na příchod sv. Mikuláše
a sejdeme se s ním v místním kulturním
domě. Divadlo pana Pohody přiveze dětem
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Mikulášskou pohádku. Dopis Ježíškovi je již
odeslán a tak nezbývá než se těšit na oslavu
Vánoc, která proběhne ve čtvrtek 20.
prosince. Ještě předtím se ale společně
sejdeme a prosím přijměte naše srdečné
pozvání na Vánoční besídku, která proběhne

v úterý 18.12, pro Zajíčky od 15.00 a pro
Medvídky od 15.30. V novém roce 2019 se
sejdeme a provoz MŠ bude pokračovat od
3. ledna. A teď už jen na závěr vyslovuji
prostřednictvím holubovského zpravodaje
přání všem našim čtenářům. Prožijme

vánoční svátky v kruhu svých nejbližších,
radujme se z lásky, která každoročně přichází
na zem a mezi nás. Krásné Vánoce a vše
dobré v novém roce 2019.
Za malé a velké z MŠ Holubov
- Helena Čížková -

Na dveře nám klepe zima a čas vánočních
svátků se neúprosně blíží. Další rok je skoro
za námi.
Kdybych ho měla zhodnotit z pohledu klubu
Holoubek a maminek s dětmi, tak byl spíše
odpočinkový.
Během roku proběhly v Holoubku stavební
úpravy a podařilo se odstranit problém
s vlhkostí. Tímto bych chtěla poděkovat
panu starostovi Romanu Kudláčkovi za jeho
iniciavitu a pomoc.
I přes stavební práce v Holoubku probíhaly po
celý rok schůzky rodičů s dětmi, při pěkném
počasí se maminky s dětmi scházely venku.
Léto uteklo, přišel podzim a v Holoubku
proběhlo tvoření s podzimní tématikou, kdy
děti tvořily z listí a kaštanů.

V měsíci listopadu navazovalo další tvoření,
tentokrát už s tématikou vánoční, kdy se u výroby vánočních ozdob nenudili ani rodiče:)
Za klub Holoubek Vám přejeme klidné
prožití Vánoc a do nového roku 2019
všechno dobré, zažívejme co nejvíce radosti
a pohody.

V novém roce budou schůzky probíhat každý
pátek od 9:30 do 11:30 hodin v suterénu
hasičské zbrojnice. Tímto zveme všechny
rodiče s dětmi, kteří se chtějí přidat, budeme
se na Vás těšit.
Za klub Holoubek
- Lenka Viskupová -

,,Pak jsme se seznámili s tématem. Téma
bylo: Eldorádo. Pak nás ráno odvezli na
přírodní koupaliště Vyžlovka. Tam jsme dělali
výplňkové aktivity a to byl lanový park,
střelba lukem a vzduchovkou a výroba
placek. Za doprovod jsme měli Smrka. Pak
jsme přeplavili koupaliště a šli jsme na plnění
úkolů. Byli jsme osmý. Pak byla velká hostina.
Vzpomínka: Jak jsme dělali výplňkové

aktivity, tak jsme si hráli s takovým
bílo-černým pejskem a tomu, když jsme
hodili klacík na břeh,
tak si sedl a když do
vody, tak pro něj
pelášil… Byl to velice
pěkný pes, byl bílo
- černý.”

Netopýři se vrátili
z celostátního kola ZVaS
O víkendu 21. – 23. září 2018 se uskutečnilo
celostátní kolo Závodu vlčat a světlušek,
které se letos konalo v Kostelci nad Černými
lesy. Závodu se zúčastnilo 16 hlídek
světlušek a 15 hlídek vlčat. Mezi soutěžící z
řad vlčat se poprvé dostala i družina z
našeho střediska, a to Netopýři z Holubova.

Celostátní kolo Závodu vlčat
a světlušek očima jednoho
z účastníků:
„Jak jsme vyhráli krajské kolo, tak jsme jeli na
republiku. Když jsme se dostali na vlakové
nástupiště, tak jsme zjistili, že vlak má 10ti
minutové zpoždění a tak jsme jeli autem na
vlakové nástupiště a tam jsme nasedli na
rychlík a jeli k Praze. Ale Keke nezarezervovali
kupéčka, takže jsme říkali, že pojede na
drezíně. Když jsme dojeli k Praze, tak jsme
nastoupili na vlak a tím jsme jeli od Prahy. A
tam jsme jeli autobusem až do Kostelce nad
Černými lesy.”
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Vánoční výtvarný kroužek
v Holubově
Čas vánoc se blíží, a tak v tomto
předvánočním čase opět proběhl vánoční
výtvarný kroužek v hasičárně. V pátek 23. 11.
2018 v 16 hod odpoledne si přišly děti
vyrobit vánočně laděné dekorace. Čekaly tu

Rozsvěcení vánočního
stromku v Třísově
Již pošesté se o první adventní neděli v naší
malebné obci rozsvítil vánoční stromeček,
který nás bude provázet celým obdobím

již na ně maminky se čtyřmi připravenými
stanovišti, na kterých si děti postupně vyrobily 4 výrobky. Letos to byl papírový andílek,
závěs do okna s hvězdami, vánoční
stromeček ze špachtlí zdobený korálky
a závěsná koule na stromeček. Všechny
výrobky děti vyráběly pečlivě a s chutí
a výsledky byly vskutku nádherné. Než si je
odnesly do svých domovů, čekala je ještě

malá odměna od nás. Bylo to občerstvení, na
něž se děti, které sem chodí pravidelně také
těší.
Moc děkuji všem, kteří se na přípravě
kroužku podíleli. Děkuji také panu starostovi
za finanční podporu.
Krásné vánoční svátky všem přeje
- Ivana Křivánková -

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 Hončíků za
darování krásného stromečku, organizáto-

rům 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.
S hlasem dnes zazněných rolniček ať do
Vašich domovů zavítá zdraví, radost a spokojenost a ať s Vámi zůstanou po celý příští rok.
- Zuzana Filisteinová -
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Zahájení adventu
v Holubově

V předvečer první adventní neděle se
v Holubově na návsi sešli andílci z naší
mateřské školky, aby svým vystoupením
přivolali vánoční čas a pomohli rozsvítit
vánoční strom. Pro ně a ostatní přihlížející
bylo připraveno občerstvení. Navařen byl čaj
nebo svařák a o ostatní dobroty se již
tradičně postaraly zdatné pekařky z řad
holubovských sousedek. Výtěžek z akce ve
výši 4600 Kč byl věnován dětem do MŠ
Holubov. Myslím si, že to byl příjemně
strávený začátek adventu. Akci pořádal
obecní úřad Holubov a HOKUS.
Jitka Nováková
PS: Přeji Vám všem klidné prožití vánočních
svátků, v příštím roce hodně zdraví, štěstí
a mnoho kulturních zážitků získaných na
všech akcích pořádaných v Holubově.
Napříkad 23. 2. 2019 na tradičním
holubovském masopustu.

Vánoční strom v Krásetíně
První adventní neděli jsme se v Krásetíně na
návsi sešli, abychom rozsvítili náš stromek. K
tomu nám krásně zazpívaly děti, se kterými
nacvičila koledy paní Ester Mazalová a na
harmonium je doprovodil pan Jan

Chovanec. Oběma moc děkuju. Bylo nás
opravdu hodně, každý něco přinesl, punč byl
silný a mně nezbývá, než Vám všem jménem
Sboru dobrovolných hasičů poděkovat za

účast a popřát Vám veselé Vánoce a hodně
štěstí do roku 2019.
- Standa Mandelíček starosta sboru.
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COUNTRY BÁL
Dne 24. listopadu se v holubovském sále
uskutečnil Country bál. Jako každý rok se na
jeho přípravě podíleli holubovští skauti.

MS ČČK Krasetín na výletě
Výlet po Slovácku v srpnových dnech
letošního roku zavedl naše členy Českého
červeného kříže z Krasetína a jejich přátele
do „Leteckého muzea“ v Kunovicích.
Zejména pánskou část naší výpravy, tato
návštěva pod širým nebem na okraji
Kunovic, velmi zaujala.
U vchodu na nás čekal urostlý, usměvavý
a příjemný člen Slováckého aeroklubu pan
Otomar Šimák, který nás muzeem nejen
provedl, ale i pověděl vše zajímavé o vystavených exponátech.
V muzeu bylo k vidění přes 20 dopravních,
sportovních a vojenských letadel. Více než
polovina z nich pochází ze závodu v Kunovicích.
Chloubou jsou především cvičné bojové
letouny, které se vyráběly přímo v Kunovicích. Například dvoumístní cvičný bojový
letoun C-11 (Jakovlev), jehož se na světě
dochovalo jen několik kusů.
Nejznámější je Delfín L29A Akrobat a největší dopravní letoun L-60 (32osob), oba
vyrobené v Československu.
Pan Šimák pracoval v závodě „Lety“ Kunovice
jako technik. Jeho výklad byl velice zajímavý
a profesionální. I za poměrně horkého počasí
( 37°C) jsme všichni pozorně poslouchali.
Letecké muzeum Kunovice založili členové
Slováckého aeroklubu v roce 1970. Zpočátku

I. pomoc zážitkem
Dne 23. 9. 2018 se konala před Penzionem
„ U Ševců“ v Krasetíně ukázka “I. pomoc
zážitkem“, kterou pořádala MS ČČK Krasetín.
Sešlo se i přes chladnější počasí více jak 50 lidí,
někteří rodiče přišli se svými dětmi.
Záchranářský tým přijel z OS ČČK Č. Budějovice plně vybaven pro ukázku autonehody.
Školení záchranáři Standa a Edita si nejprve
„zraněné“ namaskovali a osobám, kteří se

O hudbu se postarala skvělá Českobudějovická country kapela Patrola, která
dokázala roztancovat celý sál. Aby se nám
nezatočila hlava, tak bylo připraveno
i několik zábavných soutěží jako například:
přetahování se lanem, zatloukání hřebíku či

kácení stromu pomocí tenisového míčku.
Děkujeme všem, kteří si udělali čas a užili si s
námi příjemný večer.
Za oddíl Skautů
- Martina Opelková -

bylo budováno jako muzeum letounů vyrobených pouze v továrně Kunovice. Poté
se letecký park rozrostl o další stroje, jak
armádních tak dalších výrobců.
Naše kamarády zaujal na prvním místě
letoun L-200D Morava a OK-RES, který měl na
trupu namalovaný červený kříž.
Vývoj tohoto stroje začal v továrně
v Kunovicích již v roce 1955. První let prototypu byl uskutečněn v roce 1957 a už od roku
1964 bylo v továrně vyrobeno 361 kusů
letadel včetně prototypů.
Tento letoun byl také používán jako
záchranářské letadlo, které mělo místo sedaček
přidělané lehátko k transportu raněných do
nemocnice. Proto ten červený kříž na trupu.

Jelikož jsme z větší části naší výpravy dobrovolní pracovníci ČČK a bezpříspěvkoví dárci
krve, tak samozřejmě nesměla u tohoto letadla
chybět na památku společná fotografie.
Další stroj, který nám padl do oka, bylo
„Naganské
tůčko“ (Tupolev TU-154 M),
přezdívané „Zuzana“ nebo „Naganský expres“.
Před 20. lety vezlo naše olympioniky do
Japonska a my jsme měli možnost důkladně
si jej prohlédnout, posadit se do sedaček,
pomyslně si vychutnat tehdejší atmosféru…
Krásná vzpomínka na sportovce z Nagana
a zároveň tečka za prohlídkou tohoto muzea
zakončila náš příjemně strávený den.

nahlásili jako záchranáři, předali lékárničky
a zdravotní pomůcky k připravovanému
zásahu.
Nadešla fingovaná bouračka a musím říci, že
některým lidem, ale i záchranářům se rozklepala kolena…
Všichni se, ale postavili k záchraně člověka
velice zodpovědně a dobře. Po ukončení akce
jsme se všichni sešli se školenými záchranáři
a podrobně probrali jednotlivá zranění. Byly
zodpovězeny veškeré dotazy, na které se

přihlížející zeptali. Nakonec si všichni zkusili
záchranu života ( stlačování a dýchání) na
figuríně…, překvapilo mě, kolik lidí, ale i dětí
mělo zájem si to vyzkoušet.
Po ukončení akce si děti mohly poskládat
puzzle s tématikou ČČK, které sebou naši mladí
záchranáři dovezli.
Pro velký zájem přihlížejících, kterým se autentická ukázka velice líbila, bylo přislíbeno
opakování akce i v příštím roce.
- Zdena Svejkovská, MS ČČK Krasetín -

- Zdena Svejkovská, 25. 9. 18 -
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Lípa 2018
28. října 2018 u příležitosti 100. výročí vzniku
Československé republiky jsme vysadili
v prostoru před obecním úřadem lípu,
kterou nám darovala Agentura ochrany,

přírody a krajiny Správa CHKO Blanský les.
Vedle lípy jsme na kámen umístili pamětní
desku a pod něj do schránky pamětní listinu
a letošní Zpravodaj.
Přejeme naší výroční lípě ať se ujme
a v červnu nám už možná zavoní prvními
kvítky.
- MS -
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Setkání důchodců
V sobotu 13. listopadu 2018 pořádala obec
Holubov tradiční setkání místních seniorů.
Příjemným
zpestřením
slavnostního
odpoledne bylo vystoupení předškoláků
z naší mateřské školky, kteří pod vedením
paní učitelky Jany Jungbauerové připravili
pro babičky a dědečky
velice milé
vystoupení.
Obec zajistila dopravu, občerstvení a k tanci
i poslechu zahrála skupina DIXI OUTSIDER
Č.B.
Doufáme, že se všem přítomným líbilo a těší
se, že za rok se zase potkají při dalším
setkání.
- MS -
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Mikuláš v Holubově
5. prosince 2018 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 -

Modřinka
Společně s koňadrou je modřinka naší
nejběžnější a nejrozšířenější sýkorou.
Výrazně menší modřinka má oproti své
příbuzné pestřejší zbarvení, se sytě modrou
čepičkou a křídly, modrošedými ocasními
pery, šedozelenými zády a žlutým břichem.
Hnízdním prostředím jsou listnaté a smíšené
lesy, pobřežní porosty, větrolamy, polní
lesíky apod. Běžná je také v blízkosti člověka,
kde obývá staré sady, zahrady, hřbitovy
a městské parky. Hnízdo ze stébel a mechu
vystlané zvířecí srstí si staví nejčastěji
v dutinách stromů, ve vyvěšených budkách
a mnohdy i na dosti neobvyklých místech
jako jsou škvíry ve zdi, hromady dřeva, nebo
duté sloupky plotu. Samička do něj snáší
8-14 bílých rezavohnědě skvrnitých vajíček.
V létě tvoří potravu hmyz všech vývojových
stádií. Aby rodiče uživili tolik hladových krků,
musí v okolí hnízda posbírat obrovské
množství hmyzu. Jako ochranu svých
zahrádek a ovocných sadů před hmyzími
škůdci toho často využívají lidé, kteří se zde
snaží modřinky udržet vyvěšováním hnízdních budek s rozměry dna 12 x 12 cm
a průměrem vletového otvoru 27 mm.
V zimě modřinky často přilétají na krmítka.
Vyhledávají především olejnatá semena jako

slunečnici a drcené ořechy, které jsou
cenným zdrojem energie potřebné pro
přežití mrazivých dnů. S oblibou také
vyzobávají tuk ze zavěšených proužků
nesoleného syrového loje, nebo z kupo-

vaných lojových koulí s namíchanou směsí
semen.
Sýkora modřinka v našem kraji běžně hnízdí.
- Pavel Jakeš /vlastní ilustrace - sýkora modřinka/
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Na vál si odvážíme mouku, přidáme vše
ostatní, droždí pouze rozdrobíme - vše dobře
promícháme. Rozválíme na placku tlustou asi
1,5 cm a vykrajujeme malá kolečka. Navrch
každého kolečka vytlačíme mřížku - dělám
kolečkem na brambory. Pagáčky klademe na
plechy vyložené pečícím papírem (asi 2
plechy) a necháme 2 hodiny odpočinout. Pak
je potřeme rozšlehaným vajíčkem a pečeme
v předehřáté troubě na 200 °C dorůžova.

Slané tyčinky k pivu či vínu
Předpokládám, že cukroví má každý už
napečeno, tak jsem pro naše vánoční číslo
Holubovského zpravodaje připravila pár
receptů na slané pohoštění na závěr roku.

Rozmarýnové krekry

100 g bílého vína, 50 g řeckého jogurtu, 50 g
změklého másla, 250 g špaldové celozrnné
mouky, asi lžička soli a lžička sušeného
rozmarýnu.
Z uvedených surovin vypracujeme těsto,
necháme odpočinout, vyválíme a buď
formičkou vykrájíme tvary nebo rádýlkem
nařežeme tyčinky. Potřeme rozšlehaným
vajíčkem a posypeme semínky každý dle
chuti. Pečeme na 170 °C asi 10 min.

120 g vody, trochu cukru, 1 lžička soli, 1 lžíce
uzené papriky, 1 lžíce sezamu, 1 lžíce oleje, 100 g
pšeničné celozrnné mouky, 100 g hladké
pšeničné mouky, 9 g droždí

Vypracujeme těsto a necháme asi 30 min
vykynout. Poté rozválíme na placku 0,5 - 1cm
silnou, nakrájíme na proužky a necháme chvíli
odpočinout. Jednotlivé tyčinky zakroutíme
a dáme na plech. Pečeme v troubě vyhřáté na
210 - 220 °C asi 10min., poté teplotu snížíme na
160 - 170 °C a dopékáme dokřupava. Z knihy
Ruce v mouce.

Přeji všem tiché štěstí Vánoc a do nového roku
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
- MS -

Škvarkové pagáčky

40 dkg hladké mouky, 20 dkg mletých škvarků,
1 plná lžíce rozpuštěného sádla, 2 žloutky,
1 kostka droždí, sůl, pepř, 1 dl šlehačky, 3 lžíce
bílého vína (nemáme-li dáme 1 1/2 lžíce octa).
1 vejce na potření

Koledování u kapličky

Prodej kaprů

Zveme všechny příznivce obecní
kapličky a vánočních koled
na neděli 23. 12. 2018 od 18 hodin,
kdy se koná již osmé koledování
u kaple sv. Anežky České.

v sobotu 22. prosince 2018
od 8.00 hod v Holubově před
prodejnou pana Pelecha.

Přijďte si zazpívat
a ochutnat vánoční punč.

PF 2019

Redakční rada
Holubovského zpravodaje
přeje všem čtenářům krásné Vánoce
a do nového roku 2019
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Plesy v příštím roce
5.1.2019 - Ples SDH Holubov
12.1.2019 - Včelařský ples
19.1.2019 - Ples SDH Loučej
25. 1. 2019 - Ples KDU ČSL
2. 2. 2019 - Ples SDH Třísov
16. 2. 2019 - Ples sportovci Křemže
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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. 2018 v 19.00 hod.
Vstupné: 100 Kč

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

SDH Holubov
zve na tradiční

Hasičský ples,
který se koná 5. 1. 2019 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.

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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