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je za námi další rok života každého z nás. Blíží se
konec roku, doba, kdy se každý ohlíží za tím, co
se během roku odehrálo. Při ohlédnutí zpět si
připomeneme chvilky krásné, které jsme prožili
se svými nejbližšími, ale jsou i vzpomínky
smutnější. To si musí každý sám zhodnotit.
Tak i mně dovolte, abych se zamyslel, co se u nás
v obci událo v roce 2014. Letos proběhly dvoje
volby, do EU a volby komunální do zastupitelstva obce. Pro nás byly nejdůležitější volby
komunální, ve kterých jsme dostali důvěru a mandát v pokračování v naší práci. Pro mne po 20
letech práce to bylo zvlášť důležité k rozhodování, zda mám po sérii anonymních udání ve
své funkci ještě pokračovat a nastoupit do
dalšího volebního období.
Letos jsme dokončili výměnu radiátorů v naší
mateřské školce, současně došlo k rekonstrukci
sociálního zařízení a topení v klubovně skautů.
Výměnou střešní krytiny a nové fasády jsme
dokončili celkovou opravu společenského
zařízení v Krásetíně.
V Holubově jsme dokončili výměnu plastových
oken v hasičské zbrojnici. V Třísově se podařilo
vyřešit pozemky pod prodejnou a okolo prodejny. Pozemek okolo prodejny jsme obdrželi
bezplatným převodem a pozemek pod prodejnou jsme odkoupili. Letos byla mírná zima a tak
už v zimních a jarních měsících jsme zajišťovali
práce na rozšíření dešťových kanalizací a VO
v Krásetíně okolo Koubů. Prováděli se i úpravy
mostků, čištění stok a opravy prašných komunikací. Po ukončení letní sezony jsme se pustili do
řešení problému v Třísově na parkovišti u požární nádrže, kde docházelo k vytékání vody na
rozbahněné parkoviště a potom dál na
soukromé pozemky. Byla zhotovena kanalizace,
která odvádí vodu do stoky a dál okolo lesa
k hlavní silnici. Bylo rozhodnuto i zaasfaltování
stávající komunikace a plochy parkoviště.

2014

Mezi naši nejdůležitější práci patří zachování
chodu školy a školky. Je to radost, když máme
obě zařízení plně obsazená, to je jasný signál, že
naše obec žije.
Jako každým rokem je mi milou povinností
poděkovat všem našim sdružením a spolkům za
dobrou práci a za dobrou reprezentaci obce. Je
dobré, že je celoročně využíváno naše kulturní
zařízení, jak sál v Holubově, v Krásetíně i v Třísově.
Při mém zamyšlení musím opět vyzvednout
dobrou spolupráci s firmou Grafobal Bohemia s. r. o.,
která u nás působí už 6 let a vede si velmi dobře.
Na závěr bych chtěl poděkovat Vám všem

občanům naší obce za vzájemnou spolupráci, za
pochopení při řešení mnohdy nelehkých úkolů
a musíme vždy věřit tomu, že se dohodneme.
Práce, ta je vidět všude tam, kam se podíváte,
nikdy nebudeme moci říct, že máme hotovo..
Vážení spoluobčané, přeji Vám radostné prožití
svátků vánočních a do nového roku 2015
hlavně pevné zdraví, štěstí, klid a mnoho
vzájemné úcty, lásky a spokojenosti.
Važme si toho, že můžeme žít tady u nás v krásném Podkletí v klidu, míru a pohodě.
To Vám všem upřímně přeje Váš starosta
- Jaroslav Franěk -

Ustavující zasedání zastupitelstva obce Holubov, které se konalo 10. 11. 2014 v kulturním sále v Holubově.
Jednání zahájil dosavadní starosta pan
Jaroslav Franěk, který přivítal nově zvolené
členy zastupitelstva obce, všechny přítomné
občany a hosty. Po té předal slovo
nejstaršímu členu zastupitelstva panu Janu
Vitkovi, který se ujal dalšího řízení ustavujícího zasedání.
Po zvolení mandátové, volební a návrhové
komise přednesla paní Hana Ondráková

Zprávu o výsledku voleb do zastupitelstva
obce, které se konaly 10. a 11. 10. 2014. Poté
složili zvolení členové zastupitelstva obce
slavnostní slib a přistoupilo se k volbě
starosty a místostarosty. Předseda volební
a návrhové komise Ing. Zdeněk Pavliš vyzval
zmocněnce politických stran a hnutí - SNK
obce Holubov, KSČM a KDU – ČSL, aby
navrhly své kandidáty. Do funkce starosty byl
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navržen a jednohlasně zvolen jediný kandidát všech tří volebních uskupení pan
Jaroslav Franěk, který vstupuje do 6. volebního období. Do funkce místostarosty byl
navržen a též jednohlasně zvolen nový
místostarosta pan Roman Kudláček. Dalšími
členy zastupitelstva obce jsou: Ing. Martin
Křivánek, Ing. Zdeněk Pavliš, Jan Hůlka, Ing.
Jaromír Marek, Jan Vitek, Ing. Petr Čížek
a Josef Bürger.
Po ukončení jednání pronesl staronový
starosta krátký projev, ve kterém poděkoval
všem občanům za projevenou důvěru a podporu do práce v dalších letech.
V diskusi vystoupil náš občan pan Jiří Pešl,
který zhodnotil práci zastupitelstva a zejména starosty pana J. Fraňka za 20 let v čele
obce.
Dále pozdravil jednání zastupitelstva
generální ředitel firmy Grafobal Bohemia
s. r. o. Ing. Ivan Chovanec a popřál všem,
zejména panu starostovi hodně zdraví
a sil do další práce. Nakonec vystoupil

Upozornění
Upozorňujeme občany, že v době vánočních
svátků bude na obecním úřadě otevřeno v
pondělí 22. a v pondělí 29. 12. 2014 od 8.00
do 17.00 hod, v ostatní dny bude zavřeno
i ve středu 31. 12. 2014 a v pátek 2. 1. 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 upozorňujeme občany, kterým
přesahují větve z jejich zahrad a pozemků
podél obecních komunikací, že je nutno,
aby si je odstranili, pokud tak neučiní
a větve budou omezovat průjezd techniky,
zaměstnanci obce provedou jejich odstranění sami.

Ing. Miroslav Podhola, bývalý starosta obce
Křemže, který zavzpomínal na dobu před 20
lety, kdy byl ještě ve funkci a kdy obě obce
spolupracovaly. Musíme konstatovat, že díky

této spolupráci máme v Holubově plyn. Málo
kdo si dovede představit, že by se např. ve
škole nebo školce topilo uhlím nebo olejem.
- MS -

ZPRÁVY ZE ŠKOLY - CO NÁS BAVÍ

DENÍK PIRÁTŮ
Pirátský život v naší škole
je plný neuvěřitelných
zážitků a zkušeností, a proto mi dovolte, abych se
o některé z nich s Vámi
podělila. Naši piráti se
začali v září pilně učit, poznávat se a také
pracovat v pirátském deníku. Aby nasbírali
hodně bodíků, za které si pak mohou
nakupovat ostrov se všemi nutnostmi,
sbírají ve škole citrusové kůry, baterie,
elektrospotřebiče a na podzim především
kaštany. Letos bylo do sběrny odvezeno 229
kg kaštanů. Také si bylo možné zakoupit
pohlednice od občanského sdružení CPK
– CHRPA na výcvik koní pro hiporehabilitaci
a stále pokračujeme ve sběru plastových
víček pro Adámka. Nesmíme zapomenout
ani na papír a hliníkový odpad.
Mezinárodní den zvířat jsme ve škole
oslavili projektovým dnem jim věnovaným.

Ráno jsme se všichni sešli v tělocvičně, kde
piráti předvedli své masky a jednotlivé perly
tím získaly další body. Poté jsme se rozešli
do tříd k různým stanovištím: 1. Zvířátkové
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pexeso, 2. Pantomima, 3. Vyhubená a posvátná zvířata, 4. Výroba značky zakazující
vstup psů na hřiště, 5. Mezinárodní den
zvířat - jeho vznik a význam a 5. Oblíbené
zvíře. Když se všechny skupiny vystřídaly,
sešli jsme se opět v tělocvičně, kde
proběhla prezentace zjištěných informací
a závěrečné hodnocení.
Protože svátek neslaví jen zvířata, ale
i stromy, nezapomněli jsme ani na ně.
V týdenním projektu věnovanému významu stromů se o stromech a jejich důležitosti
hovořilo snad úplně ve všech předmětech
napříč všemi ročníky. Na začátku listopadu
nás přijela paní Kloudová ze sdružení
„Učíme se“ naučit základům společenského
chování. A my jsme získané informace
mohli zužitkovat během dalšího projektového dne s názvem Hledání vůně
podzimu. Během tohoto projektu se
soutěžilo o nejvoňavější a nejkrásnější

jablko, o nejdelší slupku, strouhalo se,
krájelo se a z toho všeho pak vznikl ovocný
salát, který se také musel sníst.
Každodenní učení přerušila zajímavá
návštěva z Třeboně, která nám dovezla dvě
soví modelky. Osobní setkání se živou
sovou bylo pro děti velkým zážitkem,
při kterém se dozvěděly nové informace
a naučily se sovy nakreslit.
Nejčerstvějším prožitkem byl projektový den
– Čertovská škola, na kterou se všichni moc
těší. Je to den, kdy se mohou všichni
převtělit na čertíky a užít si den plný
nejrůznějších úkolů a lumpárniček. Perly
dostávají body už za převlek a potom za
splnění čertovských úkolů, mezi které patří
např. vymyslet pekelné názvy, změřit ocasy
všem čertům ve skupině a sečíst je, skákat po
jednom kopýtku, spočítat pekelný příklad
apod. Celý den byl zakončen na mikulášské
besídce v sále.
- Mgr. Jana Knížková -

CELÝ KOLEKTIV ZAMĚSTNANCŮ A ŽÁKŮ
ŠKOLY PŘEJE VŠEM KLIDNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ
VÁNOČNÍCH A DO NOVÉHO ROKU 2015
HODNĚ LÁSKY, ZDRAVÍ, KLIDU A POHODY.

Zápis dětí do 1. třídy

Zápis žáků do 1. třídy Základní školy a mateřské školy Holubov se bude konat v budově školy v pátek 16.
ledna 2015 od 13:00 h do 16:30 h. K zápisu se dostaví rodiče (zákonní zástupci žáků) s dětmi narozenými
v období od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009 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 -
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Zprávičky ze školičky
Ve čtvrtek 25. září jsme se vlakem vydali do
firmy Agrio ve Mříčí. Díky milému přijetí
a dětem přizpůsobené prohlídce pod
vedením Jitky Novákové jsme si prohlédli
zemědělskou techniku, která se zde vyrábí.
Každý měsíc se naši předškoláci vydávají na
návštěvu do místní základní školy, kde jsou
zapojováni do výuky a vyzkouší si ji
„nanečisto“. Na začátku října jsme se ve třídě
II. oddělení setkali spolu s rodiči. Na toto
setkání byla přizvána logopedka paní
PaedDr. Mirjana Suchá, která rodiče
seznamovala s nejčastějšími poruchami řeči

u dětí, nabízela, jak mohou rodiče předcházet těmto potížím a odpovídala na
dotazy rodičů.
Dne 13. října přijelo do naší školky divadlo
Kos s pohádkou „Jak se Janek neuměl rozhodnout“. Hned o dva dny později nás pan
David Keliš svezl autobusem na farmu pana
Bůžka do Chlumečku. Cestou zpět jsme se
ještě zastavili na dětském hřišti ve Vrábči. Na
konci listopadu předškoláci zpříjemnili svým
vystoupením odpoledne dříve narozeným
občanům z našich obcí. V tomto čase přijelo
do naší školky divadlo již s vánoční pohádkou „Vánoce kocoura Mikeše“. Prosinec je již
tradičně věnován přípravě na Mikulášskou a
Vánoční besídku. Za Mikulášem se s dětmi
vypravíme do místního kulturního domu
a Vánoce si nachystáme v našich třídách. A
tím Vás srdečně zveme k nám do školky ve
čtvrtek 18. prosince od 15.00 na vánoční
vystoupení dětí ze třídy Zajíčků a od 15.30 na
vystoupení dětí ze třídy Medvídků. Přijďte se
s našimi nejmenšími naladit do vánoční
atmosféry. Mateřská škola bude uzavřena od
pondělí 22.12. 2014 do pátku 2.1. 2015.
Sejdeme se v pondělí 5.1. 2015.
A co závěrem? Ať je nám hezky na Zemi, když
bílé zboží práší z nebe, padá alejemi a tančí
těsně vedle sebe. Přejeme Vám krásné
Vánoce, radost a pohodu v kruhu nejbližších
a pokojný nový rok 2015.
- Malí a velcí z MŠ Holubov -

Skautský countrybál
Po roce se 15.listopadu opět schází příznivci country na našem skautském countrybále. Holubovský sál
je tentokrát zaplněný, na parketu plno a za doprovodu skupiny PATROLA večer pěkně utíká. Kromě
tance jsou na řadě i soutěže – někdo si „pochutná“
na koláči, další prověří přesnost úderu kladívkem
a ohebnost hřebíků, udatní muži a silné ženy zápolí při přetahování
lanem. A pak najednou je sál zase prázdný, „technika“ naložena ve
zvukařově autě, na hodinkách třetí hodina ranní. Loučíme se na
parkovišti a doufáme, že za rok se tu opět sejdeme.
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Advent

Mohlo by se zdát, že Vánoce začaly rozsvícením vánočního stromu první adventní
neděli v Holubově na návsi. Ovšem děti si
připomněly vánoční atmosféru již o dva dny
dříve v pátek 28. 11. 2014 v holubovské
hasičárně, kde probíhal - jako již každý rok
touto dobou - vánoční kroužek pro děti. Dětí,
které rády tvoří, se sešlo opravdu hodně,
téměř 40. Mohly si vyzkoušet zdobení
perníčků cukrářskou polevou, výrobu svíček
z včelařských pláství a také si děti vytvořily

přáníčka a ozdobu na stromeček. Pokud to
někdo z vás letos nestihl, nevadí, až se příští
rok objeví v obci letáček s názvem - Klub
Holoubek pořádá vánoční kroužek, budete
vědět, že vás zvou k vánočnímu vyrábění
maminky, které tento klub dříve navštěvovaly se svými dětmi a touto akcí ho
stále podporují. Všem maminkám, které se
letos zúčastnily, patří poděkování.
Přeji všem krásné Vánoce prožité ve zdraví
a s úsměvem na tváři
- Ivana Křivánková -

Vánoční strom v Holubově
Obec Holubov ve spolupráci v Holubovským
kulturním spolkem upořádala slavnost
Rozsvícení vánočního stromu. V neděli
30.listopadu v podvečer se sešli ponejvíce
holubovští , jelikož v Krásetíně i Třísově
rozsvěceli své stromky, na návsi na sousedském setkání , aby za zvuku vánočních písní
ochutnali svařeného vína a slaných i sladkých dobrot a popovídali si. Rozsvícením
vánočního stromu zahájili dobu adventní,
navodili vánoční atmosféru a popřáli pěkné
Vánoce a do nového roku hodně zdraví
a spokojenosti.
- MS -

Krásetín - vánoční strom
Na návsi v Krásetíně
přibyl v neděli 30.
listopadu nový vánoční stromek. I přesto, že se nás sešlo jen
pár a museli jsme
tedy vypít o to víc
punče a grogu, podařilo se krásetínským hasičům zasadit a rozsvítit novou,
krásnou jedličku zakoupenou z prostředků
sdružení. Přejeme jí a také všem lidem
hodně zdraví a štěstí do nadcházejícího roku
2015.
- Za SDH Krásetín Stanislav Mandelíček -

Rozsvěcení vánočního
stromku v Třísově
Dne 30. listopadu 2014 se již podruhé o první
adventní neděli na třísovské návsi rozezněly
vánoční koledy, zavoněl punč a místní
obyvatelé přihlíželi rozsvěcení vánočního
stromu.
Letošní rozsvěcení provázelo zvonění
rolniček a přílet andílků, kteří společnými
silami rozsvítili krásně ozdobený stromek,
který darovala rodina Veisova. Kulturní
program si připravily místní děti, které pilně
nacvičovaly pod vedením pana Aleše Vávry
a za zvuků kytar a fléten zazpívaly několik
vánočních koled. Pro přihlížející bylo na
zahřátí připraveno občerstvení v podobě
vánočního punče a sladkých dobrot. Krátký
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projev si pro nás připravil i starosta obce pan
Jaroslav Franěk a starosta místních dobrovolných hasičů pan František Veis.
Tímto chceme poděkovat všem organizátorům akce za příjemné naladění vánoční
atmosféry v naší obci a do příštího roku si
budeme přát snad už jenom ten sníh navíc.
- Zuzana Filisteinová -

V sobotu 5. října
2014 slavnostně přivítal starosta obce
pan Jaroslav Franěk
jedenáct nových holubovských
občánků. Jako již tradičně připravily děti
z naší základní školy pod vedením Mgr. Lucie
Kozákové, pásmo písniček a básniček,
kterými zpříjemnily celou slavnost.
Na vítání se do obřadní síně obecního
úřadu dostavili tito rodiče se svými dětmi:
Petra a Petr Ouškovi se synem Filipem

Romana a Jiří Vlažných s dcerou Stellou
Miroslava Vovčková a Jiří Mazna s dcerou Miroslavou
Irena a Radim Vernerovi s dcerou Helenou a synem
Ondřejem
Marcela Venušová s dcerou Denisou
Ivana Komrsková a Jaroslav Tolar s dcerou Terezou
Magdalena a Jiří Struháčkovi se synem Ondřejem
Martina a Jakub Geyerovi s dcerou Annou
Jana Maroušková a František Cudlín se synem
Františkem
Jitka Říčařová a Jiří Vachulka se synem Štěpánem
- MS -
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Anna Geyerová

Štěpán Vachulka

Filip Ouško

František Cudlín

Helena a Ondřej Vernerovi

Miroslava Vovčková

Stella Vlažná

Tereza Tolarová
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Denisa Venušová

Ondřej Struháček

Štrúdlování 2014
Štrúdlování čili soutěž o nejlepší domácí
štrúdl se konala v sobotu 8. 11. 2014
odpoledne v Holubově. Co závin, to jiná
chuť, některé byly sladké, jiné slané.
Převládalo listové těsto. Nápadité byly
především náplně štrúdlů. U sladkých to byla
tradiční
jablka
doplněná
například
hroznovým vínem či brusinkami. U slaných
nechyběly uzeniny, sýry a další ingredience.
Děkujeme všem soutěžícím, návštěvníkům,
sponzorům a žákům ZŠ Holubov a jejich
učitelkám.
- 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 8. 2. 2015 při tradičním
Masopustu.
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Ze života MS Holubov
Ve dnech 21. – 23. 10. 2014 využili tři členové
našeho mysliveckého sdružení Holubov
možnosti nabízeného odlovu mufloní zvěře
v loveckém revíru na Kokořínsku. Tento revír
se nachází asi 15 km severně od města
Mělník nedaleko Vidimského dolu (kaňonovité údolí obklopené bloky pískovcových
skal) a je součástí chráněné krajinné oblasti
Kokořínsko.
Muflon (Ovis musimon) představuje volně
žijícího zástupce divokých ovcí. Jejich
populace se k nám vrátila v 19. století
vysazením ve Staré oboře u Hluboké nad
Vltavou. Odtud se následně rozšířili i do
dalších oblastí. Dospělý samec může
dosáhnout váhy až 50 kg a samice 28 kg.
Samci se vyznačují zahnutými rohy, myslivci
zvanými toulci, jež jsou zdobeny rýhováním,
a v závislosti na věku mohou dosáhnout až
90 cm délky. Na rozdíl od parohů jsou duté
a jsou produktem kůže podobně jako srst.
Nejlépe se jim daří na skalách a kamenitém
terénu, kde si mohou obrušovat svá neustále
dorůstající kopýtka – spárky.
Naše republika se řadí mezi světovou špičku
v chovu muflonů. Důkazem může být fakt, že
36% světové populace muflonů žije právě
v ČR. Tato skutečnost má však i své stinné
stránky. Několikanásobně přemnožené stavy
mufloní zvěře způsobují v oblastech, kde se
pohybují, značné škody na lesních porostech

i polní vegetaci. A právě oblast Kokořínska je
jednou z nich.
Pro regulaci stavu této zvěře zde mají pro
letošní rok stanoven plánovaný odlov 185 ks
(počítáno muflonů, muflonek i muflončat).
Naši členové se na lov vydali za doprovodu
zkušeného člena místního mysliveckého
sdružení. Nakloněni jim byli náš patron
sv.Hubert i bohyně lovu Diana. Všichni tři byli
úspěšní a lov se jim podařil. Jeden člen byl
úspěšný i při lovu daňka.
Tento pobyt jim poskytl nejen nezapomenutelné zážitky z prožitého lovu, ale i krásné

vzpomínky na zajímavou krajinu a chvilky
prožité při setkání s hrdými zástupci mufloní
a daňčí zvěře, kteří se u nás ve volné
přírodě nevyskytují. Proto bychom jim v závěru chtěli pogratulovat a popřát Lovu zdar.
Vás čtenáře bychom rádi pozvali na setkání
s námi 25.12. 2014 do našeho obecního sálu
v Holubově na tradiční Myslivecký bál. Naše
společné chvíle nám zpříjemní oblíbená
kapela K-Club, a jako každý rok pro Vás
připravujeme bohatou zvěřinovou tombolu.
Rádi Vás mezi námi přivítáme.
- MS Holubov strana

9

Vydání knihy Kleť a Blanský les
– obraz krajiny a krajina v
obrazech u příležitosti 25. výročí
založení CHKO Blanský les
Autoři: Svatomír Mlčoch a kolektiv Správy
CHKO Blanský les, s využitím textů Vojtěcha
Storma z výše uvedené knihy

Chráněná krajinná oblast Blanský les

Chráněná krajinná oblast Blanský les (CHKO)
byla vyhlášena v roce 1989, před dvaceti pěti
lety, k ochraně zachovaných smíšených
lesních porostů, floristicky bohatých lokalit
na hadcovém a vápencovém podloží a charakteristického krajinného rázu. Leží v Jihočeském kraji na území okresů Český Krumlov,
Prachatice a České Budějovice. Celé území je
hodnotné po stránce přírodovědecké, což je
kromě geologicko-mineralogické pestrosti
území dáno mimo jiné i jeho polohou.
Blanský les leží ve srážkovém stínu Šumavy,
v jehož důsledku je zde kromě menšího
množství srážek i teplejší klima. Na poměrně
velkých plochách jsou zde zachována lesní
společenstva, jejichž druhové složení a struktura se blíží předpokládanému původnímu
stavu vegetace. Velmi cenná je lesní a nelesní
vegetace na vápencových a hadcových
podkladech. Kromě přírodních krás je území
bohaté na historické památky a lidovou
architekturu. Zájemci o podrobné informace
o přírodních hodnotách Blanského lesa
mohou navštívit informační středisko v Holubově nebo internetové stránky AOPK ČR
(www.blanskyles.ochranaprirody.cz).

Přírodní poměry Blanského lesa

CHKO Blanský les je od okolní krajiny výrazně
geomorfologicky oddělena. Vysoké hřbety
Kletě, Bulového a Buglaty na jihu a západě a
Kluku na severu uzavírají Křemežskou
kotlinu. Zatímco na hřbetech má krajina lesní
charakter, v Křemežské kotlině a v okrajových částech CHKO se jedná o zemědělskou
krajinu, již tvoří mozaika lesíků, luk, polí
a sídel, místy s poměrně dobře dochovanou
původní urbanistickou strukturou a často
také s hodnotnou lidovou architekturou.
Převážnou část horninového podloží CHKO
tvoří granulitový masiv Blanského lesa, v jeho centrální části jsou rozšířeny hadce, jižní
a jihovýchodní část CHKO je budována
horninami pestré tzv. českokrumlovské série,
v níž převažují krystalické vápence.
Lesy v Blanském lese zaujímají plochu
přibližně 12 200 ha, což odpovídá asi 55 %
rozlohy CHKO. Patří mezi ně cenné komplexy
listnatých a smíšených podhorských lesů s
převahou buku. Zcela specifické jsou reliktní
bory podél Křemežského potoka s typickou
hadcovou květenou. Neopominutelným
fenoménem je rovněž kaňon Vltavy se svými
reliktními skalními bory a typickou flórou
i faunou.
Nejcennější nelesní společenstva, která byla

ušetřena zemědělské intenzifikace a rozpínající se zástavby, jsou dnes vesměs všechna
součástí maloplošných zvláště chráněných
území. Mezi nejvýznačnější patří NPR
Vyšenské kopce, pozoruhodný komplex
lesních, křovinných a semixerotermních
travinobylinných společenstev vázaných na
vápencové podloží, s řadou vzácných a chráněných teplomilných druhů rostlin a živočichů. Poměrně vzácnými biotopy v celé
CHKO jsou oproti minulosti i biotopy vlhkých
a podmáčených luk a mokřadů.
Na území CHKO Blanský les se vyskytují
typické druhy živočichů podhorských lesů a
luk. Ukázkově je vyvinutá zejména lesní
fauna ptáků. Významná je přítomnost řady
nelesních druhů hmyzu (zejména motýlů) a
měkkýšů vázaných na vápencový podklad.
Bez povšimnutí nemohou zůstat ani
živočichové vodních toků od ryb a mihulí
přes hmyz až po drobné savce.

250 let krajinomalby a 25 let CHKO
Blanský les

Podkletí, Kleť a Blanský les, je krajinou
malebnou a proto i často malovanou. Málokterá jihočeská hora byla během dvě stě
padesáti let historie krajinomalby tak často
námětem výtvarných děl jeko Kleť.
Krajinomalba jižních Čech má svá velká
i zapomenutá jména. Tato krajina po celé
generace inspirovala a stále inspiruje malíře
odborně vzdělané i amatéry. Mnozí byli
„zasaženi“ atmosférou krajiny, jejím geniem
loci a ve svých dílech zachytili i ducha své
doby. To bylo pro editory knihy nabídkou ke
zpracování tématu propojení hodnot
přírody a krajiny a jejího inspiračního potenciálu se zobrazováním přírodních krás ve
výtvarných dílech. Dalším důvodem této
aktivity byl souběh několika výročí – v době
příprav knihy oslavil pětaosmdesáté
narozeniny malíř Jan Cihla, v lednu 2015
uplyne padesát let od úmrtí Adolfa Trägera,
a konečně na konci roku 2014 si
připomeneme dvacet pět let od vyhlášení
Chráněné krajinné oblasti Blanský les a třicáté páté výročí vzniku Českého svazu
ochránců přírody, který také tuto knihu,
vzniklou z iniciativy Svatomíra Mlčocha,
vydává.

Obraz krajiny a krajina v obrazech

Téma knihy si samo vybralo své autory. Byly
jimi desítky výtvarníků dlouho před námi.
Oni jsou hlavními tvůrci vydávané publikace.
Jejich díla jsou dnes příliš často ukryta před
zraky diváků v prachu a zapomnění, proto je
náplň knihy vedena i snahou je připomenout
a dát milovníkům Kletě a Podkletí k dispozici
v ucelené podobě.
Kniha v obrazové zkratce nabízí čtenáři
významné přírodně-estetické hodnoty
krajiny Blanského lesa i proměnu krajiny
člověkem. Právě prolnutí estetických,
přírodních a ekologických hodnot poukazuje na vzájemné vztahy a souvislost mezi

estetikou a krajinnou ekologií, světem
ochrany přírody a světem výtvarným. Cílem
knihy je laicky srozumitelným způsobem
přiblížit tyto světy všem, kteří je vyhledávají
i těm, kdo se s nimi setkávají v takovém
rozsahu poprvé.
Příkladem inspirace krásami přírody a krajiny
může být časté zobrazování panoramatu
Blanského lesa s dominující horou Kleť.
Blanský les je utvářen oválným věncem
kopců okolo Křemežské kotliny a je součástí
Prachatické hornatiny, která tvoří severovýchodní podhůří Šumavy. Protože je
Blanský les vysunutý k okraji mohutného
šumavského masivu, je rozhled z Kletě
a i pohled zpět na ni mimořádně atraktivní.
Za dobré viditelnosti je z vrcholu Kletě
možné spatřit i Rakouské Alpy s Dachsteinem, jak zachycuje dílo s názvem Výhled
z rozhledny na Kleti od Ferdinanda Runka
(z let 1825 – 1830). Na obraze je rovněž vidět,
jak jsou sídla obvykle situována v terénu.
Většinou bývají skryta nebo chráněna před
větrem, jiná sídla jsou vsazena do svahů.
Krajinu Blanského lesa lze dobře vnímat
přímo uprostřed Křemežské kotliny, ale
i z jejího předpolí, což bývají pohledy
nejvýznamnější. Při tom téměř vždycky
dominuje monumentální masiv hory Kleť.
Především je hora pozadím pro panoramatické pohledy na České Budějovice, jak
dokládá obraz Oty Matouška Jihočeská blata
s Kletí (1937). Blanský les s Kletí ale lze
pozorovat i přes rybník Bezdrev od Hluboké
nad Vltavou, ze zámecké zahrady v Českém
Krumlově, od Ktiše i Lhenic a z mnoha
dalších míst. Zajímavý je pohled ze vzdálenosti téměř dvaceti pěti kilometrů, jak jej
zachytil snad nejvýznamnější z jihočeských
malířů, Karel Valter, na svém obraze Krajina –
Kleť od Velešína (1953). Z každého pohledu
mění Kleť tvar od strmé hory k rozložitému
masivu, kdy jen díky romantické rozhledně
a posléze 170 m vysokému radiokomunikačnímu stožáru má hora zřetelný
vrchol. Stožár vysílače je příkladným
pozitivním technickým dílem v krajině a je
i identifikačním prvkem na jinak téměř
abstraktním obraze Jana Cihly Kleť z roku
1992. Když se podíváme na vrstevnicovou
mapu Kletě, udiví nás, jak bohatě je hora
členěná řadou strží, údolí a výběžků a jak ji
na úpatí doprovází množství menších samostatných kopců. Není to prostá hora, ale
seskupení, vytvářející bludiště se spoustou
překvapení. Členitost Kletě je na vrcholu
umocněna skupinami mrazových srubů
(obraz Ferdinanda Hochstettera Žebříková
skála z roku 1854). Přehlídku děl zobrazujících přírodní fenomény Blanského lesa
může uzavřít obraz Antonína Bednáře Mlha
v Kleti (1943), který poukazuje na častý
klimatický jev, výskyt mlh vlivem teplotní
inverze, či kresba kněžny Pavlíny ze Schwarzenbergu Dívčí Kámen – trosky, zachycující
divoký romantický charakter kaňonu Vltavy
– viz níže.
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Prostřednictvím obrazů může čtenář
vstoupit do krajiny, kterou mnohdy zná
důvěrně a jindy jen letmo, jinýma očima
a z jiného pohledu, než s kterým by se setkal
přímo v krajině nebo na fotografiích.
Zveřejněná výtvarná díla z Blanského lesa
jsou nejen pohledem do vývoje výtvarných
stylů a směrů, ale také dokumentem stavu
a proměny této krajiny v posledních dvou
a půl stoletích. Na obrazech je zachycen,
i když ne v chronologickém pořadí, osud
krajiny Blanského lesa. Jako každá atraktivní
krajina v blízkosti větších měst je vystavena
hrozbám a rizikům, přesto stále je co uchovat.
Některé krajinné scenérie nelze již vidět a
zažít, buď proto, že jsou znehodnoceny
novou zástavbou nebo v průběhu let zarostly.
O to větší je dokumentární hodnota dochovaného obrazu zmizelého kousku světa.
K takovým dílům patří například obraz
Rozhledna na Kleti od Ferdinanda Runka
z 20. let 19. století, ještě před výstavbou
Tereziiny chaty nebo kresba kněžny Pavlíny
ze Schwarzenbergu, zachycující pohled
z vltavského kaňonu na zříceninu hradu
Dívčí Kámen v době, kdy ještě okolní
vegetace hrad zcela nezakrývala. Také obraz
Adolfa Trägera Žně pod Klukem z období
před druhou světovou válkou dokumentuje
dnes již téměř zapomenutou krajinu, v níž
dominují malá políčka s obilím složeným do
panáků. Jiným dokladem zachycení změn
v krajině je obraz Borise Čepka Chvalšiny,

který je parafrází na mapy stabilního katastru
ze 30. let 19. století.

Kniha o Kleti a Blanském lese

Ačkoliv je kniha věnována výtvarnému
zobrazení nevelkého území na jihu Čech,
sešlo se k tématu velké množství
různorodého materiálu. Ten je představen
pokud možno v reprezentativním záběru
(kniha obsahuje 101 reprodukcí výtvarných
děl a historickou i současnou mapu
Blanského lesa) v proměnách času i malířských stylů a doplněn průvodním slovem,
jež sbližuje světy výtvarného umění, ochrany
krajiny i přírodních věd.
V jednotlivých kapitolách se představuje
fenomén krajiny, příroda a geomorfologie
Blanského lesa, vliv člověka na zdejší krajinu
v průběhu historie, na který navazuje
současná péče Správy CHKO o nejcennější
lokality. Pohled z druhé strany přestavuje
kapitola
mapující
historický
vývoj
krajinomalby. Jádro publikace pak tvoří
kapitoly věnované jednotlivým oblastem
Blanského lesa (panoramatické pohledy,
hora Kleť, údolí Vltavy, Brložsko, Křemže
a okolí) s představením výtvarníků a jejich
děl vztahujících se k dané oblasti. Vše je
doplněno profily několika pro Blanský les
nejvýznamnějších výtvarných umělců a úvahou nad nejnovější tvorbou vztahující se
k tématu. Editoři přitom dbali na maximální
zachování osobitosti stylů autorů jednot-

livých kapitol, proto se zde sešly příspěvky
psané záměrně laicky srozumitelným
jazykem, některé dosti subjektivní pohledy
i pasáže terminologicky odborné.
Texty do knihy vedle kolektivu Správy CHKO
Blanský les a JUDr. Svatomíra Mlčocha poskytli Akad. arch. Vojtěch Storm, Ing. František
Urban a Mgr. Hynek Rulíšek. Vybrané
kapitoly knihy doprovázejí krajinářské minieseje Ing. arch. Kamily Žifčákové. Pro
vysvětlení některých odborných termínů je
do publikace začleněn “Slovníček pojmů
z ochrany krajiny“, přehled výtvarníků a jejich
děl pak obsahuje “Rejstřík výtvarníků“, jehož
autorem je Miloš Minařík.
Kniha si neklade za cíl ukázat ta nejlepší díla
podle přísných umělecko – historických
kritérií ani proniknout hlouběji do dějin
umění či estetických teorií. Proto se vedle
sebe ocitá tvorba různé umělecké kvality.
Jejím spojujícím tématem je Blanský les
a pestrost stylů. Za každým obrazem či
grafikou je příběh krajiny i příběh díla autora.
Několik málo z nich se podařilo vynést na
světlo. Samozřejmě nebylo možno najít a ani
do nevelké publikace umístit všechna nám
známá díla, někdy i proto, že nebyla
dostupná nebo prostě zmizela v toku času.
V tom je výzva čtenáři k další aktivitě
– informační, sběratelské či výstavní, neboť
už sama příprava knihy vedla k novým
lidským kontaktům a spolupráci. Doufáme,
že k tomu bude inspirovat i své čtenáře.

Setkání důchodců
V sobotu 22. listopadu pořádala obec
Holubov jubilejní 20. ročník 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 přítomné babičky
a dědečky 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 když
to okolnosti dovolí, tak za rok se zase
sejdeme při dalším setkání.
Tak zase za rok zase nashledanou.

- MS -
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Mikuláš v Holubově
5. prosince 2014 uspořádala obec společně
s oddílem Skautů tradiční mikulášskou
besídku. Děti z mateřské i základní školy si
připravily pro Mikuláše krásné vystoupení.
Všechny přítomné děti pak dostaly od obce
mikulášskou nadílku.
- MS -
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„Už se zase těšíme na Ježíška, copak nám
letos nadělí?“ V článku se to zazpívat nedá,
ale při čtení se určitě mnohým tato melodie
vybaví. Co k tomu dodat? Je zde opět konec
roku, který přináší trochu toho bilancování,
připomenutí jaký tento rok byl, a určitě
trochu toho optimismu při myšlence jaký ten
další rok asi bude.
Nevím, zda je to sešlostí věkem nebo
událostmi posledních dnů, ale stále častěji se
do mého vědomí vkrádá myšlenka pochopit
smysl lidského bytí a konání na této planetě.
Je vůbec šance, aby se lidstvo poučilo ze
svých dřívějších chyb? Je šance, abychom na
naší planetě vytvořili zdravé a přátelské
prostředí? Jsme my Češi tím vyvoleným
národem, který stojí na duchovních principech a má spasit tento svět? Trochu moc
otázek najednou, ale život už je takový.
Cesta k duchovním principům byla a je vždy
spojena s utrpením, což nesporně vyjadřuje
po celém světě známý symbol ukřižování
Ježíše Krista. Tak to vždy bylo, a pokud
lidstvo neprozře, tak to i bude. Za těch 25 let
po takzvané „revoluci“ vzniklo v naší zemi
mnoho odvětví, zabývajících se a praktikující
esoterické nauky. Mnoho učitelů jezdí sem,
mnoho lidí cestuje do světa, aby se něco
nového naučili a mohli předávat dalším
hledajícím zájemcům. Bohužel tak jako
v jiných oblastech i zde se najdou jedinci,
kteří v této oblasti vidí jenom své vlastní
zbohatnutí nehledě na to, že ubližují těm,
kteří jim důvěřují a v konečném důsledku
ubližují i sobě.
Co je člověk člověkem, vše se stále opakuje.
Nastane někdy doba, kdy lidé prohlédnou
a budou společně usilovat o vytvoření vzkvétající Země bez konfliktů? Pochopíme někdy,
že budoucnost lze změnit jedině tak, že
budeme své děti vychovávat k lásce a pracovitosti a budeme je učit duchovním
principům? Co vyroste z dětí, které prosedí
hodiny u počítače, kde se učí a zdokonalují
v nejmodernějších praktikách zabíjení?
Neříkám, že u všech dětí je největší zážitek
z rodinného výletu návštěva Mc Donal´ds
nebo KFC, kde se naládují smaženými
hrůzami, dají si na to zmrzlinu a zapijí
coca-colou. Když se trochu porozhlédneme,
kolem sebe vidíme, že nemocných a i obézních dětí dramaticky přibývá. Většina
potravin ze supermarketů je nacpána „éčky“,
geneticky modifikované potraviny jsou
rakovinotvorné a k tomu nám EU vydává
další a další nařízení, která posouvají normy
poživatelnosti potravin někam, kde už to
hraničí se záměrným poškozováním lidského
zdraví. Komu asi záleží na tom, abychom byli
plni jedovatých látek, které devastují náš
organismus a vytvářejí prostor pro vznik
nemocí, takže dnes už je zdravý člověk
výjimkou? Komu záleží na tom, aby byly
čekárny plné pacientů a fronty v lékárnách?

Medicína již dlouhé roky slibuje, že je jen
krůček od nalezení léku proti rakovině, na
cukrovku, na dlouhověkost…, ale mám
pocit, že nemocných přibývá. Je očividné, že
nemocní a hlavně duševně nemocní se
dostávají do vysokých politických pozic, kde
svými rozhodnutími vedou svoje národy ke
zbídačení a novodobému otroctví. Stojíme
na pokraji války mezi západem a východem
a islám proti všem. Kam až to bude muset
zajít, než lidé pochopí, že život a moudrost
může fungovat jen na duchovních principech lásky a tvoření. Používáme nejmodernější technologii, létáme do vesmíru,
máme auta, vlaky, letadla, jachty, mobily,
televize, počítače, mikrovlnky…… a všechny
tyto „hračky“ a „usnadňovače“ života tu jsou
hlavně proto, aby odvedl pozornost od
skutečného dění. Kdo si hraje, nezlobí. Nedá
se ale všeobecně napsat, že je úplně všechno
špatně. Je mezi námi spousta jedinců, kteří
se snaží, tvořit a motivovat lidi ke vzájemné
pomoci, ale stále mám pocit, že zůstává ta
většina, kterým se svět smrsknul do velikosti
televizní obrazovky, a jediné co vytvářejí,
jsou špeky na vlastním těle a názory
televizních komentátorů berou jako svoje
vlastní.
I když jsme „vyspělá“ civilizace, mám stále
pocit, že zapomínáme na svou sounáležitost
s přírodou, což byl vždy u všech civilizací
před námi počátek úpadku. Náš způsob
života a mám na mysli náš starý kontinent,
vede k postupnému vymírání, zatímco
„méně vyspělé“ národy žijí v souladu s přírodou daleko více. Jak dlouho bude trvat
muslimům, než zaplaví celou Evropu, když za
cca 25 let dokáží zplodit v průměru 8 dětí,
které mají také svých 8 dětí, což už dává číslo
72, zatím co Evropané za stejnou dobu
jednoho až dva potomky, z nichž je ještě
větší část astmatiků a alergiků? Budou naše
vnučky žít v muslimském světě? Budou
muset chodit zahalené? Budou je kamenovat při neposlušnosti? Budou tu vedle
vypálených kostelů mešity?
Přátelé promiňte mi ty všechny otázky, ale
nějak to ze mě muselo ven. Stejně mám ale
pocit, že to není nic platné, protože lidstvo je
nepoučitelné až do té doby, kdy dojde
k velikému dramatu, který nás srazí na
kolena a nezbude nám, než si začít zase
vzájemně pomáhat při budování lepšího
světa. Trochu spoléhám na naše vnuky
a vnučky, kteří přes všechna ta negativa
přece jenom budou schopni se naučit
soběstačnosti, přestanou si vzájemně
závidět a začnou si pomáhat. Vede mě
k tomu také to, že když se někde ve světě
stane nějaká katastrofa, jako zemětřesení,
požár, záplavy, vede to také k tomu, že si lidé
z celého světa pomáhají. Proč ale tato pomoc
přichází až po nějaké katastrofě, proč si
nemohou lidé pomáhat a budovat lepší svět

bez dramat a bolestí? Kdo má zájem na tom,
aby to tak bylo, aby lidé žili ve strachu, depresích, negacích, což automaticky stále zvyšuje
počet nemocných? Komu asi plynou miliardové zisky z utrpení celých národů? To je
otázka, na kterou si určitě dovedete
odpovědět každý sám. Buďto si budeme
pomáhat, nebo se necháme usurpovat.
Jediné, co může udělat každý z nás, je pracovat s maximálním úsilím na pozitivním
přístupu k životu, tvořivosti a učení ve své
rodině, protože stále a za každého režimu
bude podle mého názoru platit, že rodina je
základ státu.
Nakonec jsem se přece jenom dostal k tomu,
co jsem chtěl udělat na začátku a to pozvat
Vás všechny, celé Vaše rodiny k naší obecní
kapličce, zasvěcené sv. Anežce České,
postavené z veřejné sbírky, z darů sponzorů,
občanů a přátel Holubova na vánoční koledy.
Pro všechny kdo sem půjdete, je to od silnice
do kopce, tak vyjděte včas, abyste nepřišli
unavení nebo udýchaní, a při té cestě nahoru
měli i trochu času se zamyslet nad tím celým
širým naším světem a ve své mysli si stanovili
něco, co nás povede k lepšímu žití.
Koledy budou a mohu klidně napsat již
tradičně hrány a zpívány den před Štědrým
dnem tj. 23. prosince 2014 od 18 hodin, hned
po zaznění posledního úderu zvonu na
kapličce. Mezi koledami budete všichni
pozváni staronovým starostou na vánoční
punč, kdy budete mít možnost si vzájemně
připít na zdraví a popřát si, aby se konečně
začalo už blýskat na lepší časy.
Mějte se dobře.

- vakl -
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Mlynařík
Mlynařík dlouhoocasý je drobný pták
vzhledem připomínající spíše opeřenou
kuličku s nezvykle dlouhým ocáskem.
Jeho domovem jsou listnaté nebo smíšené
lesy, zahrady, parky, porosty na březích vod,
větrolamy apod. Zde si pár staví při kmeni
stromu vždy dobře ukryté hnízdo. Samotná
stavba oválného tvaru je dovedně spletena
ze stébel mechu, lišejníku, rostlinného
chmýří a peří. Rodiče v něm vychovávají
okolo deseti mláďat. Potravu tvoří drobný
hmyz všech vývojových stadií, sbíraný
většinou na větvích keřů a stromů.
V době hnízdění jsou tito ptáci nenápadní
a proto snadno unikají pozornosti.
Nejvhodnějším obdobím pro jejich pozorování je podzim a zima, kdy vytváří menší
skupinky zpravidla do dvou desítek jedinců
a společně se krajem potulují za obživou.
Zaslechneme-li jemné cvrčivé hlasy, jistě
brzy objevíme i hejnko mlynaříků. Nikdy se
nezdrží dlouho. Jen co prohledají větvičky
jednoho stromu, přesunou se na další, až
prozkoumají poslední strom v okolí, odlétají
zase dál.

Pro naše vánoční číslo Holubovského
zpravodaje nám nabídla své vyzkoušené
oblíbené recepty paní Hanka Ondráková.

Čokoládové bochánky

25 dkg tuku Omega (100% ztužený tuk)
25 dkg hladké mouky
25 dkg moučkového cukru
3 lžíce kakaa
Vše zpracujeme na jemnou hmotu, vytvarujeme malé kuličky, dáme na pečícím papírem
vyložený plech a doprostřed máčkneme
ořech nebo mandli. Pečeme asi 20 minut na
150 stupňů. Na papíru necháme úplně
vystydnout a pak teprve sundáme.

Černoušci

2 bílky
10 dkg cukru
1 lžíce kakaa
5 dkg hořké nastrouhané čokolády
Z bílků našleháme tuhý sníh, do kterého

Mlynařík dlouhoocasý býval dříve hojnější.
Současná člověkem změněná krajina s nedostatkem rozptýlené zeleně nabízí těmto
zajímavým pěvcům jen omezený prostor pro
život a výchovu potomstva. V Křemežské

kotlině se s ním setkáme jen zřídka.
V příspěvku bylo čerpáno z materiálů České
společnosti ornitologické.
- Pavel Jakeš /vlastní ilustrace – Mlynařík dlouhoocasý /

vmícháme ostatní přísady. Na pečící papír
nastříkáme
nebo
nandáme
lžičkou
hromádky. Pečeme zvolna. Upečené a
vychladlé pocákáme čokoládovou polevou.

Kokosová očka

Preclíky (tyčky)

Z uvedených surovin vypracujeme těsto
a necháme ztuhnout, pak tvoříme kuličky,
které ještě obalíme v kokosu a do každé
kuličky smáčkneme kus sušeného ovoce.

50 dkg hladké mouky
20 dkg tvrdého sýru
1 Hera
2 malé lžičky soli
2 dcl šlehačky
1 prášek do pečiva
Na potření asi 2 žloutky a na posypání
nastrouhaný sýr, mák, kmín, semínka…
Postup: Sýr nastrouháme do mouky, přidáme sůl, tuk a nakonec smetanu s rozmíchaným práškem do pečiva.
Vykrajujeme formičkou preclíky nebo
krájíme na tyčky, pomažeme žloutkem
a posypeme dle chuti.
Všichni mají určitě napečeno, tak snad přijde
vhod ještě něco nepečeného a slaného na
konec roku.

Ledové košíčky

Z čokolády na vaření, ledových kaštanů
a ztuženého tuku si připravíme polevu.
Nejmenší papírové košíčky vylijeme částí
polevy a necháme ztuhnout, mezitím si
připravíme náplň – nad vodní lázní
rozpustíme 150 g čokolády na vaření, 3 lžíce
šlehačky, 1 lžíci medu, 1 lžíci moučkového
cukru, 2 lžičky granulované kávy rozpuštěné
ve lžíci horké vody. Do hotového přidáme 10
g studeného másla a vyšleháme krém.
Krémem naplníme košíčky a uzavřeme
zbytkem čokoládové polevy.

4 vařené žloutky, 25 dkg moučkového cukru, 10
dkg kokosu, 10 dkg másla, trochu rumu, sušené
ovoce dle chuti – meruňky, brusinky, borůvky.

Sýrové tyčinky

20 dkg ementálu
20 dkg másla
4 lžíce smetany
1 lžička sladké papriky
30 dkg polohrubé mouky
1/2 lžičky prášku do pečiva
Všechny přísady smícháme v těsto, ze kterého uválíme tyčinky. Potřeme vajíčkem
a posypeme mákem, sezamem nebo kmínem.

Sýrové roládky na jednohubky

Plátkový sýr dle chuti – uzený, ochucené máslo
nebo nějakou oblíbenou pomazánku a šunku
nebo salám
Na plátek sýra namažeme pomazánku nebo
stačí jen máslo,ale něco, co ztuhne ne třeba
máslo s česnekem nebo vyšlehané máslo
s bylinkami a strouhaným sýrem... (prostě co
má kdo rád) trošku namažeme, poklademe
salám, může být jak měkký tak tvrdý podle
chuti, zase trochu namažeme a svineme do
roládky.Dáme ztuhnout do lednice a druhý
den krájíme na plátky a klademe na kolečka
rohlíků. Další variantou jsou roládky šunkové
s pomazánkou a sýrem uvnitř.
Přeji všem tiché štěstí Vánoc a do nového
roku hodně štěstí, zdraví a lásky.
- MS strana
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Paní Romana Dolejší nám letos opět poslala své výrobky – perníkový adventní věnec, a protože
perník k Vánocům patří, tak samozřejmě přeje krásné vánoce všem spoluobčanům.

Ochotnický divadelní spolek
Ende Vrábče
přijme do svých řad
muže - herce.

PF 2015

Redakční rada
Holubovského zpravodaje
přeje všem čtenářům
krásné Vánoce
a do nového roku 2015
hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti.
Přehled bohoslužeb Vánoce 2014 – kostel sv. Michaela ve Křemži
21. 12.

11.30

Zdobení stromků, příprava jesliček v kostele

23. 12.

18.00

ŽIVÝ BETLÉM před kostelem

24. 12.

15.00

Štědrovečerní setkání u jesliček - pro rodiny s dětmi

24. 12.

24.00

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

25. 12.

10.30

mše sv., Boží hod vánoční – Narození Páně

26. 12.

10.30

mše sv., Svatý Štěpán
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MO ČRS Křemže

Výdej povolenek a známek na rok 2015 zahájen na nové adrese:

Budějovická 100, Křemže - (prodejna nábytku)

Výdejní doba:
leden - duben: středa 17.00 - 18.00
sobota 11.00 - 12.00
nebo po telefonické domluvě,
mobil: 728 261 806 Španinger František

Servis PC a notebooků opravy PC a notebooků
instalace software a hardware
zálohování dat , odvirování počítačů
zvyšování výkonu Vašeho PC
Prodej tonerů
a ink. náplní do tiskáren
Zdeněk Jungbauer
Starostenská 216,
382 03 Křemže
E-mail: toneryju@seznam.cz
E-shop: www.toneryju.cz
Mobil: 721 854 809

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. 2014 v 19.00 hod.
Vstupné: 100 Kč

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

9. OBECNÍ BÁL
který se koná 6. února 2015

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. 2015 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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