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právě prožíváme advent, který je pro nás
dospělé bohužel většinou doba shonu, jaké
cukroví napéct, jaké dárky koupit a jak se
nejlépe připravit na Štědrý den a na celé svátky.
Když pak opadne největší chaos, přijde
nejkrásnější období roku vánoční čas. Ať už jsme
věřící nebo ne, je mezi námi jen málokdo, koho
atmosféra a kouzlo Vánoc neosloví. Všichni se
snažíme být na sebe hodní a prožít svátky v klidu
a pohodě. Vzpomínáme na všechny blízké, kteří
s námi už být nemohou a opustili nás navždy.
Využijme této doby vánoční k prohloubení
a vylepšení vztahů mezi sebou. Vždyť klid,
pohoda, zdraví a vzájemná láska přináší do
života vše, co všichni nejvíc potřebujeme.
Dovolte mi, abych Vám všem popřál, jménem členů zastupitelstva, zaměstnanců obce

2016

Obec Holubov
Mnoho štěstí, zdraví,
osobních i pracovních
úspěchů Vám v novém
roce přeje

Jaroslav Franěk
starosta obce Holubov

a zastupitelstvo obce Holubov
a zejména jménem svým, vánoční svátky plné
radosti a domácí pohody. Ať je Váš vstup do
nového roku 2017 plný životního optimismu,

pevného zdraví, štěstí, vzájemné úcty a lásky.
To Vám všem upřímně přeje Váš starosta
- Jaroslav Franěk -

Zpráva z jednání obecního zastupitelstva
ZO projednalo a schválilo:
- Cenu vodného a stočného pro rok 2017,
která se letos opět nebude měnit
- Podat žádost o dotaci z POV na výměnu
střešní krytiny na hasičské zbrojnici v Holubově
- Složení inventarizačních komisí pro inven-

turu obecního majetku k 31. 12. 2016
- Obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu
- Rozpočet na rok 2017
- Dodatek ke smlouvě o provozování vodohospodářského majetku s firmou ČEVAK
- Prodloužení smlouvy s Městem Český
Krumlov na řešení přestupků

OZ projednalo a zamítlo

- Návrh firmy Terra grup /Obec občanům / na
změnu dodavatele elektrické energie a plynu
pro Obec Holubov

Upozornění
Upozorňujeme občany, že v době mezi
vánočními svátky bude na obecním úřadě
otevřeno pouze ve středu 28. 12. 2016 od
8.00 do 17.00 hod, v ostatní dny bude
zavřeno.

Žádáme občany, aby neparkovali na
obecních komunikacích. Tato vozidla brání
průjezdu popelářů, hasičů a vozidel záchranné služby. V zimním období navíc
znemožňují a komplikují prohrnování a posyp.

Dále upozorňujme občany, kterým přesahují
větve z jejich zahrad a pozemků podél
obecních komunikací, že je nutno, aby si tyto
odstranili. Pokud tak neučiní a větve budou
omezovat průjezd techniky, zaměstnanci
obce provedou jejich odstranění sami.
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY - CO NÁS BAVÍ
LES VE ŠKOLE
V posledním čísle Holubovského zpravodaje jsem
vás informovala o nově
započatém školním projektu, při kterém si létáme po všelijakých
zajímavých místech a událostech a proto mi
dovolte, abych vám přiblížila naše další
společné zážitky. Hned na začátku října
jsme oslavili Den zvířat a to výukovým
programem o ježkovi, o kterém jsme se
dozvěděli, kde žije, čím se živí, kde na něj
mohou děti narazit i o záchranné stanici pro
ježky, a jak mohou děti samy ježkům
pomoci. Děti také poznávaly různé druhy
ptáků a poslouchaly jejich zpěv. Na závěr si
děti mohly pochovat živého ježka, pohladit
si andulku a morče. Ve druhé části projektového dne žáci shlédli motivační film
s Hurvínkem o rysovi a netopýrovi a tyto
zvířátka si pak poskládali z papíru. Velkou
radost dětem udělala návštěva štěňátka od
Ploszů, které si pohladily a potěšily se s ním.
Dalším zpestřením ve výuce byl listopadový
projektový den s názvem Let podzimní
vůní, při němž jsme se těšili z plodů
podzimu. A proto jsme soutěžili např.

o nejkrásnější jablko (tentokrát byli dva
vítězové), o nejdelší slupku a z připravených
jablíček jsme pak připravili štrúdly, které
nám do druhého dne paní kuchařky ve
školní jídelně upekly a děti je snědly ke
svačině. Jablka byla hlavním tématem a tak
měly ještě děti za úkol zjistit různé odrůdy
jablek, v jakých pohádkách se jablíčko
vyskytuje a všechny získané informace
zpracovat na společný plakát.
Žáci navštěvující školní družinu přivítali
v říjnu nově narozené dětičky do života
v naší obci a také potěšili návštěvníky
Holubovského
štrúdlování
pohádkou
O Koblížkovi.
Začátkem prosince se jako již tradičně
všechny naše školou povinné děti přes noc
záhadně proměnily na čertíky, aby si
5. prosince mohly společně užít čertovskou
školu. Ve škole na ně čekaly pekelně těžké
úkoly, za které získávaly speciální kozí
mince a ty pak proměnily na body pro svou
letku. Došlo na ochutnávku andělského
nápoje, na vážení na pekelné váze,
poznávání kamarádů poslepu, vymýšlení
pohádek s čertovskou tématikou a samozřejmě i na procházku obcí. Celý den
jsme zakončili v sále, kam se na nás přišel
podívat dokonce i svatý Mikuláš a obda-

Vzkaz
Milé maminky, Renato, Jano, Věro a
Martino, děkujeme za váš podnětný
dopis a navrhujeme, abyste vystoupily z
anonymity, přišly na veřejné zasedání
nebo na obecní úřad, kde si můžeme o
vašich problémech pohovořit a vysvětlit
si je.
Členové OZ

roval všechny děti dárkem a to dokonce
i naší čertí smečku.
Pokojné prožití svátků vánočních a do roku
2017 hodně zdraví, štěstí a lásky přejí žáci
a zaměstnanci ZŠ Holubov.
- Jana Knížková Žáci a zaměstnanci ZŠ Holubov Vás zvou na

Živý betlém u kapličky
ve středu 21. prosince 2016
od 15:30 hodin.
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Zprávičky ze školičky
Jak to vypadalo v mateřské školce od září do
adventu? V říjnu jsme se potěšili výletem na
koně do Mříčí. Termín jsme museli sice
posunout a na lepší počasí si počkat, ale
udělali jsme dobře. Dětem udělala radost již
samotná jízda vlakem, škoda, že tak malý
úsek. Před stodolou báječně chutnala
svačina a pak už děti měly plné ruce práce.
Krmení, pumpování vody, čištění stáje,
nošení sena…to jsme jen koukali, kolik toho
děti zastanou. Cestu zpět jsme si krátili lesem
a pěšky dorazili zpět do školky. V listopadu
jsme s pomocí divadla Okýnko při pohádce
„Jak se uspává příroda“ uložili k zimnímu
spánku vše živé. V sobotu 5. listopadu naši

nejstarší předškoláci zpříjemnili odpoledne
dříve narozeným občanům. Ve čtvrtek 24.
listopadu se nám už hlásil blížící se advent.
V programu paní Ireny Vackové jsme si
připomněli mnoho tradic a zvyků adventu.
Nakonec jsme společně vyráběli vánoční
ozdoby z ovčího rouna. Na závěr měsíce
roztomilí andílci odstartovali advent rozsvícením vánočního stromu na návsi. Prosinec
již tradičně patří Mikulášským a vánočním
přípravám. Na svatého Mikuláše jsme se šli
podívat do kulturního domu a přednesli
jsme mu mnoho básní a písniček. Děti pak
svatý Mikuláš či andílek obdarovali za jejich
vystoupení. Vánoční vyrábění pod vedením
lektorky na děti čekalo 7. prosince. V letošním roce jsme sáhli po inovaci vánoční

besídky. Novinkou je, že se chystají v úterý
20. 12. od 15.30 VÁNOCE NA ZAHRADĚ. Rádi
bychom se s rodiči, prarodiči a dětmi sešli
u stromečku na školní zahrádce. Chystáme
vystoupení obou tříd a pokusíme se je
propojit. Rodiče se kromě milých pohledů na
své děti mohou těšit na koledy, nealkoholický punč a vzájemnou ochutnávku cukroví.
Ve středu 21. 12. dopoledne nás čekají
Vánoce ve školce. MŠ bude uzavřena od
pátku 23. 12. do pondělí 2. 1. 2017, provoz
začne v novém roce od úterý 3. 1. 2017.
Na závěr Vám všem přejeme krásné Vánoce,
radost a pohodu v kruhu nejbližších a pokojný nový rok 2017.
Za malé a velké z MŠ Holubov
- Helena Čížková -
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Vánoční výtvarný
kroužek v Holubově

V pátek 25.11.2016 se před 16. hodinou
rozsvítila světla hasičárny a začínají tímto
směrem chodit děti. Některé samy, jiné se
sourozenci či kamarády a ty nejmenší za
doprovodu svých rodičů. Proč tam jdou?
Jednoduchá odpověď. Tablet a počítač na ně
doma počká. Ale vánoční výtvarný kroužek
v hasičárně? Ten ne! Ten je přeci jen 1x v roce.
A protože tvořit v partě kamarádů je
zábavnější než sedět doma, schází se tu letos
58 dětí. Atmosféra je vskutku pracovní.
Všichni se soustředěním vyrábí postupně
čtyři výrobky - andílka, malý vánoční
stromeček, svícínek a vánoční přání.
Abychom ocenili snahu dětí, se kterou lepí,
stříhají a kreslí, je pro ně na závěr připraveno
malé pohoštění. I na to se mlsné jazýčky dětí
těší. Vše zakončujeme zapálením prskavek

a svíček na adventním věnci a zpíváme
společně koledy. Nálada je opravdu již
vánoční. A jelikož je nám tu všem dobře,
scházíme se pravidelně každý rok. Děkuji
ještě jednou všem maminkám, které tuto

akci, která se stala již tradicí, pro děti
připravují.
Krásné vánoční svátky a hodně zdraví přeje
- Ivana Křivánková -

Skautský Country bál
Dne 26. 11. 2016 se konal skautský Country bál. Pro všechny
milovníky country hudby hrála oblíbená kapela Patrola. Ale nejen
kapela přilákala tolik návštěvníků, kterých letos bylo opravdu hodně.
V rámci večera jste měli možnost zúčastnit se několika soutěží
a o půlnoci shlédnout půlnoční překvapení našich skautek.
Děkujeme všem, kteří přišli a bál si s námi užili a také hlavně těm, kteří
se podíleli na jeho přípravě.
Za holubovské skauty - Petra Čierná, Foto - Naďa Koflerová
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Skauti pomáhali obci
Jedním ze skautských principů je povinnost
k druhým. Těmi druhými se myslí jak lidé
kolem nás, tak ale také naše vlast nebo
příroda. A proto se starší oddíl skautů
a skautek 5. 11. sešel na holubovské návsi
s hráběmi a všichni se pustili do úklidu. Po
práci ještě společně diskutovali, jak každý
z nás může šetřit přírodu v každodenním
životě. Nějaké nápady budete moci zahlédnout na skautské nástěnce, tak se tam
třeba cestou z vlaku určitě zastavte!
Za skautský oddíl - Markéta Čížková -

Klub Holoubek pokračuje
V pátek 25. listopadu v odpoledních
hodinách proběhla v suterénu hasičské
zbrojnice v Holubově první informační
schůzka obnoveného Klubu Holoubek, na
které se sešly maminky s nejmenšími dětmi.
Domluvily jsme se na pravidelných

schůzkách v úterý a pátek od 9.30 do 11.30
hodin. Účastnily se i maminky, kterým
dopolední čas zatím nevyhovuje kvůli
spánku dítěte, a tak jsme, po domluvě
s panem starostou, přidaly ještě odpolední
schůzky v úterý od 15. do 17. hodin. Rády
mezi sebe přivítáme další maminky s dětmi,
které mají zájem se pravidelně setkávat,
tvořit a hrát si.
Ráda bych zde poděkovala pracovníkům
Obecního úřadu, především pak panu
starostovi Fraňkovi nejen za poskytnutí
zrekonstruovaných prostor pro činnost
Klubu Holoubek, ale i za veškerou podporu a
financování nového vybavení Klubu. Také
děkuji těm, kdo svou prací pomohli a podíleli
se na zařizování, uklízení a v neposlední řadě
i vytápění prostor.
- Martina Geyerová -

Poděkování patří paní Martině Geyerové,
nejen za to, že se ujala vedení Holoubka, ale
zejména za to, že zajistila vybavení rekonstruovaných prostor.
Doufáme, že Holoubek bude opět fungovat
a že nové maminky naváží na práci a nadšení
maminek, které klub před 16 lety založily.
- MS -

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 -

Rozsvícení vánočního
stromku v Třísově
Letošní první adventní neděli nám v naší
malebné obci za zvuků rolniček oznámil přílet
andělíčků a příchod pastýřů, kteří šli za
světlem komety, která přelétla rybníček
a svým vánočním kouzlem rozsvítila stromeček.
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 organizátorům akce za
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Rozsvícení vánočního
stromku v Holubově
Letošní zahájení adventního času v Holubově,
rozsvícením stromku, se myslím mimořádně
vydařilo. Děti z MŠ Holubov měly připraven
krásný tanec andílků, který byl zakončen
zvoněním na zvonečky. Následně se rozsvítil
vánoční strom. Ten letos věnovala rodina
Pechova z Holubova. Sešli jsme se v hojném
počtu. Jako občerstvení byl připraven čaj,
svařené víno a co kdo upekl, za což všem
sousedům děkujeme. Podvečer plynul v příjemném duchu. Je hezké, že v uspěchané
době se lidé umí zastavit, popovídat a těšit se
společně se sousedy.
- M. Struháčková PS: Výtěžek z občerstvení byl věnován MŠ
Holubov.

Krásetín - vánoční strom
Ani v Krásetíně nezůstali hasiči pozadu
a v neděli 27. listopadu rozsvítili
vánoční stromek.
"Sdružení dobrovolných hasičů Krásetín přeje všem svým členům, příznivcům a lidem dobré vůle šťastné
a veselé vánoční svátky a hodně zdraví
a úspěchů do roku 2017".
Za SDH Krásetín - Stanislav Mandelíček -

Štrúdlování 2016

Tradice štrúdlování je v Holubově stále živá.
V sobotu 12.11.2016 se v holubovském sále
konal již 10. ročník tohoto klání. Výhradně
mužská porota hodnotila 16 sladkých a 4
slané výtvory pekařek a pekařů. Hodnocení
nebylo jednoduché, protože nejenže
všechny štrúdly byly chuťově výborné, ale
měly i zajímavé tvary. Diváky i porotu zaujaly
štrúdly ve tvaru věnce, jablečného stromu,
traktoru, sněhuláka, vozíku s jablky, kytičky,
srdíčka atd. Pohodově strávené odpoledne
zpestřily svým vystoupením děti ze ZŠ

Holubov pohádkou O koblížkovi a pan Haták
harmonikou. Velký dík patří všem
zúčastněným soutěžícím, dětem s jejich paní
vychovatelkou Knížkovou, divákům, ale i panu
Soukupovi, paní Pelechové, OÚ Holubov
a firmě Agrio MZS s.r.o. za podporu.
- Jitka Nováková HOlubovký KUlturní Spolek
PS: Přejeme všem spoluobčanům příjemné
prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v
novém roce.
Těšíme se na Vás v sobotu 11. 2. 2017 při
tradičním Masopustu.
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Setkání důchodců
V sobotu 5. listopadu 2016 pořádala obec
Holubov tradiční setkání místních seniorů.
Příjemným zpestřením slavnostního odpoledne jistě bylo vystoupení předškoláků
z naší mateřské školky, kteří pod vedením
paní učitelky Jany Jungbauerové připravily
pro 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 za
rok se zase sejdeme při dalším setkání.
- MS -
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Vážení přátelé, opět nadešel vánoční čas, kdy
všichni alespoň na chvilku spočineme a zklidníme, abychom si uvědomili, co dobrého
jsme za tento rok pro sebe i pro ostatní
udělali, co se nám moc nepovedlo a co
bychom třeba chtěli a mohli ještě v příštím
roce napravit. Před tím, než si budeme dávat
nějaká předsevzetí do nového roku, chtěl
bych Vás upozornit na to, že kromě věcí
dobrých a krásných si v sobě neseme i
myšlenky jako je zloba, křivda, lítost, trápení,
strach…… Co je to vlastně strach?
Určitě všichni dobře znáte ten pocit, kdy
chcete udělat něco velkého, ale nevíte jak
začít, kdy se toužíte „rozletět“, ale cítíte se
přikováni k zemi, paralyzovaní a neschopní
se pohnout z místa. Měli jste v životě svůj
sen, ale cítili jste, že překážky bránící jeho
dosažení jsou příliš velké. A právě v tuto
chvíli se vkrádá do naší mysli to pověstné
slovíčko strach.
Obáváme se budoucnosti, bojíme se ztráty
majetku, ztráty pracovního místa, ztráty
tělesné výkonnosti, stárnutí, nemoci, nemohoucnosti. Bojíme se o své děti, bojíme se
toho, že nás opustí partner a zůstaneme
sami, míváme strach z reakce druhého
člověka, z trestu, ze selhání, z odmítnutí.
Strach nás totiž drží v bezpečí známých
mantinelů, mezi kterými žijeme zdánlivě
spokojený a předvídatelný život. Jenže v určitém okamžiku je vše tak předvídatelné, že
se ze života ztrácí život sám. Nadšení a vzrušení vyprchává a mizí a my se zavalujeme
povinnostmi a úkoly. Soudíme a odmítáme
neznámé a nové, jako by život nějak ustrnul,
aniž si uvědomujeme, že jsme denně v kontaktu s pomíjivostí a konečností. Jen to tak
nějak vnímáme stejně jako své bytí tady a teď.
Vracíme se do minulosti a vzpomínáme, jaké
to kdysi bylo. Plánujeme, jak získat to, či ono.
Sníme o úžasné práci, pohádkovém vztahu,
bezpečném a komfortním zázemí. Děsí nás,
když se věci nedějí podle našich představ,
když se vrací situace, ve kterých jsme

Třísovští hasiči

Je tu konec roku a tak mi dovolte vás stručně
seznámit s činnostmi, kterým se věnoval náš
sbor dobrovolných hasičů Třísov.
Hlavní náplní snad všech sborů hasičů je
příprava soutěžních družstev na jejich
soutěžní klání a pak také se podílejí na
kulturním a společenském životě ve vsi či
obci,tak je tomu i u nás v Třísově.
Naše mladé družstvo mužů, které se skládá
i ze členů místní zásahové jednotky, se
v uplynulé sezóně zúčastnilo úctyhodného
počtu 21 soutěží jak v rámci JČHL tak VC
okresu a i když výsledky nebyly vždy skvělé,
je zde vidět zlepšení. V průběhu léta se

byli bezradní a paralyzovaní místo toho,
abychom se sami sebe ptali: co se mi to
vlastně děje? Co si mám uvědomit?
Bez ohledu na to, jak moc dokážeme strach
odmítat nebo se mu nějak vyhýbat, je strach
přesto naším dobrým spojencem. Činí nás
totiž vnímavějšími, lidskými, zranitelnými
a soucitnými. Být v kontaktu se svým
strachem je životně důležité a je to vlastně,
dá se říci, určitý druh umění.
Strach je totiž radar, který vysílá signály
hned, jak nás začne něco, nebo někdo
ohrožovat. Učili jsme se strach potlačovat
a popírat. „Nejsi přece žádný poseroutka,
koukej se vzchopit!“ Pak se ale stejně bojíme
všeho - že ztratíme práci, partnera, bojíme se
úspěchu i neúspěchu, bojíme se být příliš
šťastní, bojíme se pravdy, bojíme se
vybočovat z davu, bojíme se zapadnout…..
Tolik se bojíme toho, co všechno bychom
mohli ztratit, že jsme hrůzou připoutáni
k tomu, co máme a tak moc to ochraňujeme,
že ztrácíme vlastně sami sebe. Strach nám
totiž ukazuje sama sebe, to na čem lpíme
a kam směřujeme. Strach a život patří k sobě
a je to rub a líc jedné mince. Je pravdivý
stejně jako dobrý přítel a učí nás důvěřovat,
odvážit se a poznávat vlastní moc a sílu. Učí
nás víře, pokoře a naději. Neopouští nás,
i když s ním v daném okamžiku nejsme
v kontaktu a proto může přijít nečekán,
nepozván, a přesto přivolán situací či
nějakým prožitkem. Je nám prostě učitelem.
Jak se ale se svým strachem spřátelit, co je s
tím možné udělat? Nejdříve ze všeho si ho
musíme uvědomit. Žijeme v době, ve které je
strach ostudou a časem se strach naučíme
skrývat a maskovat a nakonec to dojde tak
daleko, že se bojíme strach mít. Je velmi
důležité mít strach jako „dobrého přítele“, mít
ho u sebe, vědět o něm a umět si sním
poradit. Jsou v zásadě dva typy strachu - ten,
co v sobě vyvoláváme my sami (vnitřní) a ten,
který v nás vyvolává někdo jiný (vnější).
Položme si tedy otázku: čeho se konkrétně

začalo opět k velké radosti nás všech formovat nové družstvo žen tvořené z děvčat, která
již běhala a doplňují je odrostlé žákyně. Do
soutěžní ještě nijak zásadně nezasáhla, ale
jednou...
Samostatnou kapitolou požárního sportu
v Třísově jsou její žákovská družstva
především to starší. O jejich výkonech, které
je dostaly až na mistrovství republiky ve Hře
Plamen vám v samostatném článku píší sami.
Mladší žáci, takový ten hasičský potěr, také
sbírá první zkušenosti na soutěžích
Okresního poháru. A nevede si špatně.
Letošní sezóna pro nás byla velmi úspěšná.
Začali jsme ji vítězstvím již na podzim 2015
a to závodem požárnické všestrannosti

obávám a představme si, co nejhoršího by se
asi tak mohlo stát. Tím je katastrofický scénář
hotový a budeme z něho postupně ubírat.
Co je ve skutečnosti reálné, že se může stát,
co se opravdu může stát a dopracujme se
k tomu, co můžeme udělat pro to, aby se to
nestalo. Naučme se používat intuici, což je
vlastně poslouchat a vyslyšet svou vlastní
moudrost. Naučme se uvolnit, jako schopnost odhodit navyklé způsoby uvažování
a řídit se vlastním rozumem. Myslím si, že
kdo se naučí vládnout a přátelit se svým
strachem, naučí se i měnit svět podle svých
představ. Strach totiž jako určitá míra obav
v nás probouzí bdělost, ostří smysly a zvyšuje
pozornost tváří v tvář jakémukoliv
nebezpečí. Myslím si, že být v kontaktu se
svým strachem je pro nás všechny životně
důležité.
Přátelé, chtěl bych Vám všem popřát spokojené a klidné prožití vánočních svátků, aby se
každý z Vás pokud možno spřátelil se svým
strachem a mohl tak spokojeně a s radostí
užívat života v té naší krásné zemičce.
Zároveň bych Vás chtěl pozvat na již tradiční
koledování u naší kapličky (připomenu, že již
šesté), které bude v pátek 23. prosince 2016
od 18,00 hodin. Při cestě nahoru, aby se Vám
lépe kráčelo na ten náš „svatý kopeček“,
budou k Vašim uším doléhat lehce hrané
melodie nejznámějších vánočních melodií
a koled. Starosta obce nám tradičně nabídne
vánoční punč, společně si zazpíváme několik
vánočních písní a všichni si vzájemně
popřejeme šťastné a spokojené vykročení do
roku 2017.
Mějte se dobře. - vakl v Soběnově. Poté následovali Omlenice, tam
jsme si zaběhli rekord 12:23 a zvítězili, mladší
skončili 5. Další na řadě byla soutěž v Brloze,
kde jsme zase obsadili 1. místo a mladší žáci
obsadili 8. místo. Dále následovala soutěž
v Holubově, která se nám až tak moc
nepovedla a skončili jsme na 2. místě. Zato
následující vítězná soutěž v Přídolí se pro nás
stala nejlepší v této sezóně díky dosud
nepřekonanému rekordu 11:40. Na poslední
soutěži OPČK v Dolním Dvořišti jsme si
doběhli pro vítězství celé ligy.
Souběžně jsme soutěžili i na ŠHL dětí, kterou
jsme zahájili noční soutěží v Chlumě a doběhli si pro 1. místo s časem 11.69. Dalších
dvou soutěží jsme se nezúčastnili kvůli
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Krajskému kolu v Kaplici, kde jsme zvítězili
a postoupili na Mistrovství ČR v Plamenu,
které jsme si užili a odvezli si spoustu
zkušeností, zážitků a konečné 11. místo. Další
soutěží ŠHL dětí jsme byli na noční soutěži
v Benešově hoře a obhájili jsme 1. místo. Poté
byla soutěž v Dolanech, kde jsme opět
vyhráli s časem 11:63 a na zakončující soutěž
ligy jsme jeli do Žihobcí a tam jsme “omylem“
skončili na 3. místě. Tuto sezónu jsme si velmi
užili díky našim výkonům a hlavně díky
našemu trenérovi Pavlovi Klimešovi.
A to už se dostávám k tomu dalšímu co
v Třísově dělají hasiči. Pořádají mnoho
různých akcí. Akce tradiční,
které se
uskutečňují již mnoho let, ale i vymýšlejí akce
nové. A abych nějakou nezapomněl vezmu
to popořadě jak byly v průběhu roku.
Stejně jako ostatní spolky v naší obci
pořádáme v obecním sále hasičský ples, na
kterém máme vždy plno. A aby si mohly
zatančit i naše dětičky, koná se vždy pár
týdnů po plese i dětský karneval v Hospodě
U Vlčáka. Poslední neděle v květnu v Třísově
patří opět dětem a nejen těm místním.
Z nápadu, udělat pro děti k jejich svátku
cestu Pohádkovým lesem, se vytvořila
událost, která přitahuje děti už i z širokého
okolí. Svědčí o tom nejen rozsáhlá příprava
mnoha lidí z řad hasičů ale především
i počet zúčastněných a spokojených dětí.
Letos se vyšplhal jejich počet nad 150.
Další týden jsme pořádali již sednáctý roční
soutěže O PUTOVNÍ POHÁR SDH TŘÍSOV.
Soutěž byla zařazena do seriálu Jihočeské

hasičské ligy a Velké ceny okresu Český
Krumlov. V letošním roce k nám přijelo
bojovat o body 34 mužských a 13 ženských
družstev.
Protože na jaře proběhly stavební úpravy
hřiště, které zajistila Obec Holubov, nebylo
možné provádět útoky na dvoje terče. Po
skončení útoků mužů a přesunu terčů
absolvovaly své pokusy ženy na stejné dráze
jako muži.
Naši muži se na start postavili jako první
v pořadí a předvedli pěkný útok dokončený
v čase 24,85s, což znamenalo malé vylepšení
pokusu z předchozího dne, kdy se konalo 3.
kolo ligy v Holubově. Dosažený čas stačil na
osmé místo v pořadí ligy a na 3. místo
v pořadí Velké ceny okresu. Vítězem letošní
soutěže se stalo družstvo z nedalekého
Chlumu a to v novém rekordu dráhy 20,98 s.
Druhé místo získalo družstvo Netřebice za
čas 22,47 s. Třetí místo obsadil loňský vítěz
z Holašovic v čase 22,73 s.
V kategorii žen náš sbor neměl zastoupení.
Ze startovního pole se nejvíce zadařilo
mydlovarským holkám, kterým po loňském
2. místě tentokrát stačil na vítězství výkon
23.56. Na druhém místě Zlatíčka z Lišova
23.92 před Chlumem 24.24.
Po celý den jsme mohli sledovat snažení
všech zúčastněných družstev o co nejlepší
výsledky a neméně skvěle odvedenou práci
pořadatelů u stanu s občerstvením i v celém
zázemí soutěže.
Na závěr celého klání proběhlo vyhodnocení
soutěžících a byly předány ceny a poháry. Na

ceny a poháry nám přispěla Obec HOLUBOV,
Firma Fousek a AUTOSERVIS KOPRNA.
Poděkování za měření útoků rovněž patří
SDH Lišov.
Začátek letních prázdnin je již mnoho let
spojen s týdenním pobytem našich mladých
hasičů na chatě na břehu Lipeňského jezera.
V polovině léta každoročně přichází naše
organizačně nejnáročnější akce a to Posezení
pod kaštany. Živá hudba, dobré jídlo a pití,
soutěž o ceny a hlavně posezení s přáteli.
Odměnou za náročnou přípravou a pro
obsluhu náročný průběh jsou spokojení lidé
a získané finanční prostředky na činnost sboru.
S podzimem přichází na řadu posvícenská
zábava s Pepou Litvanem v hospodě
U Vlčáka.
Příchod adventního času oznamuje se i u nás
na návsi rozsvícením vánočního stromečku,
u kterého naše děti zpívají koledy.
To byl stručný přehled kulturních akcí
uskutečňovaných naším sborem pro nás
a naše spoluobčany.
K další neméně důležité činnosti sboru patří
také pravidelná návštěva našich dříve
narozených členů u příležitosti jejich narozenin, vždy s darem či květinou.
Mnoho svého volného času stráví někteří
naši členové nejen přípravou a realizací
všech těchto akcí, ale ještě se spolupodílejí
na udržování nejen hasičské techniky, ale
i veřejného prostranství tak, aby naše ves
byla ozdobou celé obce.
SDH Třísov přeje všem pohodové vánoce
a klidný následující rok.
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HOLUBOVŠTÍ HASIČI V ROCE 2016
Hasiči v Holubově se v roce 2016 nenudili.
Hned na počátku roku byl sbor v Holubově
vybrán do soutěže „Dobráci roku“, kterou
pořádal Český rozhlas České Budějovice. Po
týdenním hlasování pomocí SMS jsme
obsadili pěknou 18. příčku v konkurenci 40
vybraných sborů z Jihočeského kraje.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
Holubov, která patří do kategorie JPO III, byla
v roce 2016 povolána k 5 výjezdům: požár
lesa ve Křemži, slámy v Chlumu, požár
motorového vozidla na parkovišti pod
lanovkou v Krásetíně, požár kotelny
rodinného domu v Chlumu, požár komína
v Třísově a také k pátrání po pohřešované
osobě v oblasti Blanského lesa. Můžeme
konstatovat, že rok 2016 byl pro naší
jednotku klidnější.
Náš sbor uspořádal během roku několik
tradičních akcí jako např: hasičský ples,
stavba májky, zorganizování dvou soutěží
v požárním sportu pro děti a dospělé,
táborák na rozloučenou s prázdninami.
Mnoho času věnují naši členové tréninku a
následně účasti na požárních soutěžích v
požárním útoku. Tím se dostávám k činnosti
sboru na poli požárního sportu. Do soutěží
bylo zapojeno družstvo mužů, žen a dvě
družstva žáků. Muži se zúčastnili všech
13 závodů v rámci Jihočeské hasičské ligy
a 6 závodů Velké ceny okresu Český Krumlov.
Po tuhém boji o desetiny a setiny sekund
a o každý bod se nám podařilo Velkou cenu
Č.K. vyhrát. V Jihočeské hasičské lize se nám
i přes množství nepodařených pokusů
podařilo uhájit první desítku, skončili jsme
na 10. místě. Za zmínku jistě stojí velmi
povedený závěr sezóny, kdy muži vyhráli
soutěž v Hluboké nad Vltavou v konkurenci

50 týmů z celého kraje a to časem 17:79
sekund. Je to momentálně i náš rekord na
sklopné terče. Družstvo žen se zúčastnilo
také všech 13 soutěží započtených do
Jihočeské hasičské ligy. Dále se ženy účastnily
i Velké ceny okresu Český Krumlov. Družstvo
žen bojovalo ze všech sil, ale chybělo
štěstíčko. Ve Velké ceně okresu Č.K. obsadily
nepopulární 4. místo a v Jihočeské hasičské
lize 6. místo. Oba týmy žáků se účastnily
Velké ceny okresu Český Krumlov v požárním
útoku. Tým mladších žáků obsadil 7. místo
a tým starších žáků díky několika velmi
povedeným pokusům parádní 3. místo.
Největšími změnami, které mají vliv na
činnost našeho sboru, byla po dohodě
a přímé podpoře obecního úřadu v Holubově úprava plochy a sportovní dráhy před

hasičskou zbrojnicí, kdy došlo k jejímu
prodloužení a rozšíření. Druhou velkou
změnou je pak ukončení téměř rok trvajícího
maratonu, kdy se podařilo pořídit nové
výjezdové vozidlo, automobilu Ford Transit
4x4 DA-L1Z a přípojného vozidla se zásahovou vestavbou. Za obě tyto akce patří velký
dík starostovi obce panu Jaroslavu Fraňkovi.
Závěrem bych chtěl za celý Sbor dobrovolných hasičů Holubov popřát všem
spoluobčanům hezké prožití vánočních
svátků a šťastný Nový rok 2017.

- p. Šanderovi Otovi - předsedovi ZD Křemže
a v neposlední řadě všem, kteří nám
připravili jídlo a pití - vedoucímu restaurace
p. Pavlovi Kalinovi s personálem. Hudbu

zajišťoval p. Zikmund Jaroslav.
Foto: účastníci setkání vč . starosty p. Fraňka
Jardy.
Organizátor setkání - Schneider Miroslav -

- Petr Sviták Společné foto soutěžních družstev po
vítězství na domácí nové trati, červen 2016,
nástřikové terče a čas 22:17 sekund

Vzpomínka na lední
hokej v Holubově
V restauraci Pod Kletí v Holubově se 14. října
2016 setkali hráči ledního hokeje z let 1970
až 1973.
Z celkového počtu 32 hráčů je žijících 25 a setkání se jich zúčastnilo 20. Byli to : Bárta Jiří,
Domin Antonín, Filištein Vladimír, Hončík
Václav, Hošna Jiří, Jakubec František, Kočer Jiří,
Kerschlager Jan, Kouba Rudolf, Ludačka Josef,
Marxt Jan, Neubauer Josef, Opelkové Jaroslav
a František, Petrovič Pavel, Sviták Jiří, Schneiderové Zdeněk a Miroslav, Španinger Jiří.
Záštitu nad setkáním převzal starosta obce
p. Franěk Jaroslav a předal všem přítomným
věcný dar (trekové hole). Dále každý
zúčastněný obdržel brožuru " Lední hokej v
Holubově po roce 1960 - 3. díl.
Poděkování za přípravu a pomoc na setkání
hráčů patří :
- patronovi p. Jaroslavu Fraňkovi - starostovi
Holubova
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Místní skupina Českého červeného kříže Krasetín oslavila 10. výročí založení
Místní skupina Českého červeného kříže
Krasetín oslavila 10. výročí založení
MS ČČK vznikla v roce 2006 v obci Krasetín.
Během následujících let se jejími členy stali
také občané obcí Holubova, Chlumu,
Křemže, Českého Krumlova, ale i Českých
Budějovic.
Vzhledem k napojení zakladatelů spadá tato
organizace pod Oblastní spolek ČČK
v Českých Budějovicích, se kterým po celou
dobu úzce spolupracuje.
Jak to vlastně začalo:
Před 11ti lety na svatého Václava jsme se sešli
ve stylové venkovské hospůdce „U Kuchařů“
v Krasetíně. Oslavoval se Václav, místní
hudebníci k tomu pěkně hráli a zpívali.
Byla jsem plná dojmů z týdenního pobytu se
členy Rakouského a Českého červeného
kříže ve středisku Slovenského červeného
kříže u Popradu. Poté jsem vyprávěla
v hospůdce „U Kuchařů“ o krásách Vysokých
Tater, jejichž vrcholy jsme postupně
zdolávali. Během mého tatranského líčení
mi Vašek Klimeš řekl: „Také bych se rád na
Slovensko podíval“. Vypravoval, jak v Popradu sloužil na vojně a vždy ho Vysoké Tatry
přitahovaly. Zdeněk se k němu otočil a jen
mu v krátkosti řekl: „Sežeň kolem 25 lidí
a jedeme“. K diskuzi se přidali i ostatní a já
jsem se zeptala, jestli v Krasetíně nebo
v blízkém okolí funguje skupina ČČK. Místní
mi odpověděli, že v minulosti ČČK tady
zřejmě založena byla, ale to už je dávno…
A tak jsme na konci roku oslovili pár
nadšenců a v roce 2006, oficiálně založili
místní skupinu ČČK Krasetín.
A jak vše pokračovalo:
V příštím roce jsme vyjeli na naši první „Expedici Slovensko 2006“ se členy ČČK a jejich
přáteli.
Tyto Expedice se staly velmi oblíbené.
Letošní byla již jedenáctá. V posledních
letech jsme je zaměřili na poznávání Čech
a Moravy. Oblíbené se staly cesty do zahraničí. Navštívili jsme Chorvatsko, Maďarsko,
Polsko, Slovinsko, Rakousko, Norsko,
Německo a Švýcarsko. Podstatou zájezdů je

poznávání nových míst, turistika, péče o zdraví. Nejpodstatnější z mého pohledu je, ale
„atmosféra“, která při našich setkáváních
převládá a zároveň nás spojuje. Vstřícnost,
ochota pomoci, kamarádství, humor, ohleduplnost jsou vlastnosti v dnešní době ne už
zcela běžné. V naší partě však fungují. Možná
si někdo řekne, že je to normální a jak to
všechno vlastně souvisí s ČČK? Odpověď je
jednoduchá. Kdo není ochoten pomoci, není
vstřícný, není ohleduplný, i kdyby měl
znalosti docenta medicíny, nemůže naplnit
základní myšlenky při vzniku a fungování
světové organizace Červeného kříže. I s takovými jsme se setkali, párkrát se našich akcí
zúčastnili, ale aniž bychom jim museli něco
vysvětlovat či vytýkat, sami se z kolektivu
brzy vyřadili.
Zpočátku nás bylo jen dvanáct . Dnes už je
nás registrovaných 38 členů. Je to jádro,
které kolem sebe má řadu rodinných
příslušníků a přátel. I oni se dost často
spoluúčastní akcí ČČK .
S přispěním všech se během minulých let
uskutečnila i řada dalších akcí a činností .
MS ČČK Krasetín pořádá různé zdravotní
přednášky školených pracovníků ČČK a lékařů. Učíme se a opakujeme zásady první
pomoci. Často navštěvujeme různé koncerty,
přednášky, výstavy a divadelní představení.
Podílíme se i na přípravě různých akcí, jako
například ke dni MDŽ, dětí, Mikuláše, Tří
králů, aj.
Členové se mimo jiné účastní také akcí
v rámci svých obcí. Například se podíleli na
výstavbě kapličky v Holubově, hřiště
v Krasetíně, úpravě Křemežského pramene.
Bezpříspěvkové dárcovství krve:
Málokdo v okolí ví, že máme mezi sebou
i velký počet bezpříspěvkových dárců krve.
Ráda bych vyzdvihla Františka Nodese, který
v tomto roce dovršil 60. odběrů. Václav
Bürger daroval krev bezplatně již 80krát a v
tomto roce byl oceněn Zlatým křížem ČČK III.
třídy.
Zlaté kříže ČČK jsou jedním z nejvyšších
vyznamenání, kterými Český červený kříž
oceňuje bezplatné dárce krve. Jen pro

informaci, v posledních letech se toto
ocenění předalo více než třem tisícům
dárcům v celé České republice.
Ochota lidí darovat krev pro zdraví a záchranu lidského života , je projevem jejich
humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří
jim díky nejen těch, kterým pomohli navrátit
zdraví, ale celé naší společnosti.
V Českých Budějovicích se každoročně
konají slavnostní setkání pro jihočeské dárce
krve. Probíhají formou divadelních představení nebo koncertů.
Ten letošní, jedenáctý, se konal 4. října
v českobudějovické koncertní síni Otakara
Jeremiáše, pod osobní záštitou 1. náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Ivany
Stráské a primátora města Českých Budějovic Ing. Jiřího Svobody.
Krásný večer zpříjemnila bezplatně folková
skupina Lakomá Barka z Českého Krumlova.
Dárci si vychutnali linecký koláček s pomyslnou kapkou krve, samozřejmě nechyběla
číše červeného vína a naši ocenění dárci byli
u toho (viz foto).
Tímto bychom chtěli všem členům ČČK
a příznivcům poděkovat.
Těšíme se na další setkávání a rádi mezi
sebou přivítáme i další zájemce.
- Zdena Svejkovská -
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Dřemlík
Otevřenou severskou krajinu s rozsáhlými
vřesovišti
členěnými
pouze
řídkým
porostem bříz a borovic obývá nádherný
dravec – dřemlík tundrový.
Dřemlík je nejmenší evropský sokol
celkovým vzhledem připomínající našeho
ostříže. Sameček má modrošedá záda, břicho
a hruď rezavě žlutou. Samička je šedohnědá.
Hlavní potravou tohoto dravce jsou drobní
pěvci loveni nejčastěji nízkým letem těsně
nad zemí. Při odpočinku a vyhlížení kořisti
rád sedá na vyvýšeném stanovišti nad
okolním terénem, například na kameni,
nebo hroudě hlíny v poli.
Ačkoli domov dřemlíka leží daleko na severu,
zahlédnout jej můžeme i v jihočeské přírodě.
Bývá to zpravidla v době tahu, nebo
v průběhu zimování od podzimu do časného
jara. Setkání s ním jsou však velmi vzácná a
vždy patří k nezapomenutelným ornitologickým zážitkům.
V příspěvku bylo čerpáno z materiálů České
společnosti ornitologické.
- Pavel Jakeš /vlastní ilustrace – dřemlík tundrový -sameček /

Mikuláš v Holubově

5. prosince 2016 uspořádala obec, společně s oddílem Skautů, pro děti mikulášskou besídku. Paní učitelky a děti z mateřské
i základní školy si připravili pro Mikuláše krásná vystoupení. Všechny přítomné děti pak dostaly od sv. Mikuláše nadílku. - MS -
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ořechová náplň: 75 g mletých ořechů, 75 g
moučkového cukru, 100 g másla, 1 žloutek,
kapka rumu
Na mírném ohni necháme zpěnit máslo a do
másla přidáme ořechy s cukrem. Po vychladnutí vmícháme žloutek a kapku rumu.

Pro naše vánoční číslo Holubovského zpravodaje jsem připravila pár osvědčených receptů. Snad se vám budou líbit a vyzkoušíte je.

Pečená cizrna
200 gramů cizrny v suchém stavu
2 polévkové lžíce oleje
1 čajová lžička soli
kombinace koření dle chuti - uzená paprika,
chilli, provensálské koření, grilovací koření.
Cizrnu propláchněte, zalijte vodou a nechte
přes noc namočenou.
Druhý den vodu slijte, zalijte čistou a uvařte.
Vařenou cizrnu sceďte a nechte vychladnout.
Olej smíchejte se solí, vybraným kořením
a dobře promíchejte s okapanou cizrnou.
Troubu předehřejte na 200 °C, cizrnu obalenou v koření vysypte na plech vyložený
pečícím papírem a pečte 30 - 40 minut,
dokud nebude cizrna zlatá a křupavá.
Lze ji použít jako zdravější variantu mlsání
místo brambůrků nebo jí posypat např.
zeleninový salát.

Ořechové rohlíčky
250 máslové hery, 190 g kysané smetany, 400 g
hladké mouky
Večer z uvedených surovin umícháme těsto,
které lepí a necháme ve folii v lednici
odpočinout do druhého dne. Pak z lednice
vyndáme krásné nelepivé těsto, které
rozdělíme na 4 díly. Z každého vyválíme
kruh, rozdělíme na osm trojúhelníků. Na ně
klademe po lžičkách náplň a zavineme do
rohlíčků. Položíme na plech, potřeme
rozšlehaným vejcem a pečeme asi 20 minut
při teplotě 170 °C. Trochu necháme
zchladnout a teplé obalujeme ve vanilkovém
cukru.

Škvarkové placičky
50 ml mléka, 300 g polohrubé mouky, 20 g
kvasnic, 1 lžička cukru krystal, 150 g vepřových
škvarků, 1 žloutek, půl lžičky soli, 100 ml vína,
1 bílek na potření a sůl a kmín na posypání
Z mléka, cukru a kvasnic uděláme kvásek
a necháme vzejít. Do mouky dáme nasekané
škvarky, žloutek, sůl, kvásek a víno. Vypracujeme těsto a necháme ho zakryté 30 minut
kynout. Potom ho rozválíme na placku, tu 4 x
přeložíme, aby těsto lístovalo. Skleničkou
vykrájíme kolečka a dáme na plech vyložený
pečícím papírem. Potřeme bílkem a posypeme hrubozrnnou solí a kmínem. Necháme
20 minut kynout a pak pečeme ve vyhřáté
(na 180 °C) troubě dozlatova.

Dýňové sušenky
300 g hladké mouky, 2 lžičky prášku do pečiva,
1 a 1/2 lžičky mleté skořice, 1/2 lžičky mletého
muškátového oříšku, 1/4 lžičky mletého
zázvoru, 1/2 lžičky soli, 200 g cukru krystal, 120
ml oleje, 1 velké vejce, 2 lžíce melasy nebo
javorového sirupu, vanilkový extrakt, dvě velké
hrsti hořkých a mléčných čokoládových čoček
(nebo na kousky nasekané čokolády)
dýňové pyré -asi 250 g tj. asi půlku menší
dýně Hokkaido nakrájíme, dáme na plech
vyložený pečícím papírem a zakápneme ji
mírně olivovým olejem a upečeme na plechu
v troubě doměkka. Pak rozmixujeme a necháme zchladnout.
Troubu předehřejeme na 190 °C. Sypké
ingredience promícháme. Přidáme dýňové
pyré, cukr, olej, vejce, melasu a vanilkový
extrakt. Pořádně vymícháme a ke konci
přimícháme čokoládové kousky.
Na plech vyložený papírem a vymazaný
máslem děláme lžící kopečky (jedna sušenka je cca vrchovatá lžíce hmoty) s dostatečným rozestupem (na velký plech vyjde
9 sušenek). Pečeme 12 až 14 minut, sušenky
se nafouknou a zespodu by měly být zlatavé,
na dotek jsou měkké. Po vytažení trošku
ztuhnou, ale měly by zůstat jako měkký
perník.

Mrkvový dort
4 vejce, 1 a 1/4 hrnku oleje (slunečnicový nebo
olivový), 2 hrnky hnědého cukru, 2 lžičky
vanilkového extraktu, 2 hrnky polohrubé
mouky, 2 rovné lžičky jedlé sody, 2 rovné lžičky
prášku do pečiva, 1/2 lžičky soli, 2 lžičky skořice,
3 hrnky mrkve nastrouhané nahrubo, 1 hrnek
vlašských ořechů
Krém: 500 g sýra (Philadelphie nebo Lučiny),
2 hrnky cukru moučka, šťáva z 1 citronu,
1 lžička vanilkového extraktu, 2 lžíce másla
(aby poleva nepopraskala)
Vyšleháme vejce s cukrem a vanilkovým
extraktem. Přidáme vše sypké a také olej.
Řádně promícháme a vmícháme mrkev
a ořechy (nasekané nadrobno). Troubu
rozehřejeme na 175 °C. Formu vymažeme,
vysypeme hrubou moukou a hmotu do ní
nalijeme. Peče se cca hodinu ( u mě se pekl
hodinu a čtvrt). Pokud vrch dortu hnědne
více než chcete, přikryjte ho při pečení
alobalem.
Po třech hodinách po upečení můžete dort
rozpůlit a potřít třetinou krému. Zbytkem
krému natřeme vršek a boky dortu.
Přeji všem tiché štěstí Vánoc a do nového
roku hodně štěstí, zdraví a pohody.
- MS strana
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Zveme všechny příznivce naší obecní kapličky a vánočních koled

na pátek 23. 12. 2015 od 18 hodin,

kdy se koná již šesté koledování u kaple sv. Anežky České.
Přijďte si zazpívat a ochutnat vánoční punč.

Lucerničky s sebou na betlémské světlo.

Přehled bohoslužeb Vánoce 2016 – kostel sv. Michaela ve Křemži

PF 2017

Redakční rada
Holubovského zpravodaje
přeje všem čtenářům
krásné Vánoce
a do nového roku 2017
hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti.

Pátek 23. prosince v 18.30 hod. Živý betlém před kostelem ve Křemži
Půlnoční mše svatá 24. 12. od 22.00 hod.
Boží hod 25. 12. mše svatá od 9.30 hod.
Svátek sv. Štěpána 26. 12. od 15.00 hod. Setkání u jesliček - především pro děti
s rodiči a prarodiči - jste srdečně zváni.

Rád bych touto cestou poděkoval
Obecnímu úřadu a hlavně panu starostovi
Jaroslavu Fraňkovi za rekonstrukci sálu v Krásetíně,
novou výmalbu sálu a celkový vstřícný přístup.
Všem lidem náš oddíl stolního tenisu přeje veselé Vánoce,
šťastný nový rok a hlavně i v příštím roce pevné zdraví.
- J. Opelka -

Prodejna a občerstvení
Dívčí Kámen Třísov
/ u vlakové zastávky/

Krásné prožití vánočních svátků,
pohodu ,štěstí , lásku a hlavně
zdraví do nového roku 2017
přejeme Vám všem.
Poděkování panu starostovi
a všem lidem okolo nás.
Krásný vánoční čas
- Zdeněk a Marcela -

Upozornění
nové telefonní číslo do gynekologické
ordinace Křemže:
734 422 750.
Stávající telef. číslo na pevné lince:
380 741 191 bude k 5. 1. 2017
zrušeno.
Ordinační dny i doba zůstává stejná
MUDr. Milan Tomešek
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Plesy v příštím roce
7.1.2017 - Ples SDH Holubov
14.1.2017 - Včelařský ples
20.1.2017 - Ples SDH Loučej
3. 2. 2017 4. 2. 2017 11. 2. 2017 18. 2. 2017 -

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

SDH Holubov
zve na tradiční

Hasičský ples,
který se koná 7. 1. 2017 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.

Program IC Holubov na 1. čtvrtletí 2017
12. ledna 2017 (čtvrtek od 18:00 v IC Holubov) – promítání z cest Ing. Jiřího Bureše
(AOPK ČR České Budějovice): Japonsko.
9. února 2017 (čtvrtek od 18:00 v IC Holubov) – přednáška Mgr. Jarmily Hansové
(Národní památkový ústav Č. Budějovice): Zrušení kláštera Zlatá Koruna roku 1785.
Co se změnilo?
9. března 2017 (čtvrtek od 18:00 v IC Holubov) – Petr Hudičák (Muzeum Fotoatelier
Seidel): Promítání fotografií Josefa a Františka Seidelových s tematikou Brloha,
Křemže, Kletě a Dívčího Kamene s okolím.

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. 2016 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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