ČÍSLO 1, ROČNÍK 19

2013

Zpráva z jednání OZ
ZO projednalo a schválilo
- záměr obce prodat část parcely 406/1
v Holubově firmě Grafobal Bohemia s.r.o.
Holubov pro rozšíření průmyslové zóny

v
v

v

v

- záměr obce prodat část pozemku č. 1069
v Holubově p. Hosmanovi za jeho domem
- žádost o investiční grand pro SDH Holubov
na dovybavení jednotky JPO III.
- žádost o neinvestiční grand pro SDH Třísov
na opravu has. zbrojnice
- zajištění těžby a prodeje dřeva z obecního
lesa v Krásetíně
- uspořádání dětského karnevalu v Holubově
- provozní řád a podmínky zapůjčování nově
opraveného sálu v Krásetíně
- Jaroslav Franěk, starosta obce -

ZPRÁVY ZE ŠKOLY - CO NÁS BAVÍ
Zápis do 1. třídy
Živý Betlém
Dovolte mi ještě malé ohlédnutí za koncem
uplynulého roku. Žáci holubovské školy si
pro své příznivce připravili na 20. 12. 2012
milé zpracování živého Betléma, kde jsme se
mohli začít všichni společně těšit na Vánoce.
Za pěkné zpracování a milé setkání moc
děkujeme.

V pátek 18. ledna 2013 proběhl zápis dětí do
1. třídy Základní školy a mateřské školy
Holubov. Od 13-ti hodin se dveře od první
třídy netrhly. Celé odpoledne až do půl páté
jsme měli v naší školičce rušno. Zájem
o zapsání nových školáků byl velký. Moc
nás potěšilo, že by do naší školy mělo v září
nastoupit 19 školáčků. Všichni zájemci
během zápisu předvedli své dovednosti, za
což byli náležitě oceněni. My se tak můžeme
v září 2013 těšit na vcelku silný ročník 14-ti
chlapců a 5-ti děvčat.
- DB -
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DENÍK PIRÁTŮ

3. stanoviště – Ferda Mravenec – práce všeho
druhu: výroba mravenčího miminka z barevného papíru a modelíny
4. stanoviště – Mrně/škvrně: Poznávání brouků
5. stanoviště – Sekorova knihovna: pomocí
internetu doplnit správný název knih od
O. Sekory
6. stanoviště – Puzzle Ferdy Mravence: sestavování a vybarvení rozstřihaných obrázků
Na konci projektového dopoledne jsme se
opět sešli v tělocvičně, kde jsme si prohlédli
všechny naše výtvory, zazpívali si a zhodnotili
společnou práci. Poté jsme si ve školní jídelně
pochutnali na polévce pavoučka Poutníčka
a míchanici brouka Pytlíka. Celý týden jsme
chodili do jídelny, kde jsme ochutnali ještě
například Ferdovy mravenčí kukly nebo
mravenčí potěšení. Že nevíte, co nám tak
chutnalo? Zeptejte se některého z našich
pirátů.

VÝUKOVÝ PROGRAM

Druháci a třeťáci se dozvěděli například, jaké
procento světového vodstva zaujímá pitná
voda, viděli jednotlivé fáze koloběhu vody v
přírodě, diskutovali. Po přestávce následovalo relaxační dýchací cvičení pro zklidnění.
Probíraly se různé aspekty znečišťování vody
a nedostatku vody v různých částech světa.
Řeč byla i o praktických radách, jak vodou
šetřit. Děti také třídily sladkovodní a mořské
ryby. Vrcholem byla praktická ukázka

7.kapitola – Piráti v mraveništi
28. ledna 2013
Projektový den začal v tělocvičně, kde jsme se
předvedli v kostýmech broučků a berušek
s pěknými puntíkatými šátky. Poté jsme se
přemístili k multimediální tabuli, kde jsme si
prohlédli dokument k 80. výročí postavy Ferdy
Mravence a shlédli úplně první ještě černobílý
loutkový film s Ferdou. Dále jsme se naučili
krásnou písničku od Z. Svěráka a J. Uhlíře
s názvem Mravenčí ukolébavka. Později jsme
se již rozdělili do jednotlivých perel, chodili po
připravených stanovištích a plnili různé úkoly.
1. stanoviště – Ferdova černá hodinka: čtení
ukázky z knihy o Ferdovi a najít správné
odpovědi na předem položené otázky
2. stanoviště – Tajemství Ferdy Mravence:
přiřazování textu k obrázku

Ve čtvrtek 21. února 2013 proběhl v naší
škole výukový program, který zajišťovala
českobudějovická organizace Cassiopeia.
Žáci byli rozděleni do dvou skupin podle
ročníků. 2. a 3. ročník se zúčastnil programu s
názvem Vodní kolo/běhy a 4. a 5. ročník
absolvoval kurz Putování přírodou České
republiky.

vypařování a kondenzace.
Ve druhém programu se žáci dozvěděli, co
všechno je příroda v České republice, které
ekosystémy jsou závislé na lidské činnosti či
jak se vyvíjí opuštěné pole nebo rybník. Na
šesti stanovištích děti v malých skupinkách
řešily úkoly, vedoucí k odpovědím na dané
otázky. Prostřednictvím hry si uvědomily vliv
člověka na životní prostředí jiných
organismů a motivy ochrany přírody.

strana

2

HUDBOU ZA BEDŘICHEM SMETANOU
28. 2. 2013 proběhl ve školní tělocvičně hudební výchovný koncert s názvem Hudbou za
Bedřichem Smetanou. Koncert byl koncipován
interaktivní formou. Písně zpívala MgA.
Martina Stecherová a na klavír ji doprovázela
MgA. Věra Bauerová. Umělkyně propojovaly

DENÍK PIRÁTŮ

8.Kapitola – Výprava za zdravou výživou
1. března 2013
Výukový program proběhl zvlášť pro mladší
žáky (1.-3.ročník) a pro starší (4.-5.ročník), který
připravila lektorka „Zdravé pětky“ paní
Musilová. Celý dvouhodinový program byl
rozdělen do pěti částí:
1. - Potravinová pyramida
2. - Ovoce a zelenina
3. - Pitný režim

Zprávičky ze školičky
Po Vánocích se děti z naší mateřské školky
radovaly z nových dárků a jedním z nich byl
i nový nábytek. A jak už bylo řečeno na vánoční
besídce, Ježíšek to s dárky vzal přes obecní
úřad a tak nám ještě jednou dovolte
poděkovat panu starostovi Jaroslavu Fraňkovi
za jeho přízeň, se kterou se nám věnuje. Nový
rok jsme v naší mateřské školce přivítali se
třemi králi. Děti si v jejich kostýmech zazpívaly

poslech písní za doprovodu klavíru a zapojení
dětí do vyprávění o životě a hlavně díle
předního českého skladatele Bedřicha Smetany s prací na mapě a aktivního zpívání.
Výklad doplňovaly ukázkami obrázků ze života
Bedřicha Smetany a mapou Evropy a České
republiky.

4. - Bezpečnost a hygiena potravin
5. - Pravidelnost stravování
Žáci se rozdělili do skupin a každá z nich
během výuky získávala body za správné
odpovědi, které si střádali do předem rozdaných kasiček. Skupinky dětí po vyhodnocení
získaly Vysvědčení ze školy „Zdravé pětky“,
nejúspěšnější skupina dostala za odměnu
Receptář a samolepky. Všichni žáci si domů
odnášeli vědomosti, jak se zdravě stravovat
a zásady zdravé výživy.
- Mgr. Jana Knížková, vychovatelka ŠD -

koledu a „vinšovaly“ štěstí, zdraví v nedalekém
okolí. Pan Jiří Pelech jejich prostřednictvím
poslal do školky finanční dárek. Děkujeme.
Dne 7. ledna děti shlédly divadelní představení
pohádky „Udatný Matyáš“, kdy jsme společně
s dětmi obdivovali Matyášovo originálně
vyrobené brnění. Environmentální výuku pro
třídu Medvídků zajistilo dne 15. ledna centrum
ekologické výchovy Cassiopeia. Děti se při
různých činnostech dozvěděly zajímavosti ze
života mravenců. Datum 18. leden se stal pro
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19 dětí z naší školky zvláště významný. Se
svými rodiči se šly zapsat do Základní školy
v Holubově. Ještě vás stihneme informovat
o karnevalu, který se v naší školce uskutečnil
7. března. Mamky nachystaly svým dětem

krásné kostýmy. O zábavný program se
postarala společnost „U ententýka“. A na co se
mohou děti těšit do konce školního roku? Čeká
je výlet za pohádkou do Malého divadla
v Českých Budějovicích, oslava Dne dětí,

MASOPUST V HOLUBOVĚ

závěrečný výlet za zvířátky a dne 29. 6. 2013
Zahradní slavnost, při které se rozloučíme
s našimi předškoláky.
- Bc. Helena Čížková -

OZNÁMENÍ

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V HOLUBOVĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2013/14
VE DNECH 8. - 10. DUBNA 2013 OD 8.00 - 11.00 HOD. V BUDOVĚ MŠ HOLUBOV

Rok se s rokem sešel a Holubovem se opět rozezněla Červená růžička.
První únorovou neděli se konal masopust . Po udělení práva koledovat se vydal masopustní průvod na cestu. Koledu doprovázela pestrá
škála masek: král, smrtka, šašek, zajíc, myslivec a nemůžeme zapomenout na střapaté i koledníky .
K dobré náladě přispělo i počasí, pro tuto dobu neobvyklé, které doprovázelo koledníky a maškary po celý
den. Do tance a do kroku vyhrávali harmonikáři.
Poděkování patří všem hospodářům a hospodyním, kteří masopustní koledu u domu přivítali, štědře pohostili a finančním příspěvkem obdarovali. Velký dík patří i všem zúčastněným, kteří se na tak náročnou cestu
v tento den vydali.
Na rok 2014 je masopust opět domluven na neděli a pro srandu, humor, veselí , příjemnou atmosféru i pro
udržení tradice v Holubově je jistě možné obětovat jeden den dovolené.
- Za HOKUS F. Pecha -
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Je to jen malý krůček pro člověka,
ale velký krok pro Krásetín.
Druhou únorovou sobotu v pravé poledne
dal pan starosta souhlas, vsí se rozezněla
muzika, Masopusťák určil směr a bláznivý
průvod se vydal vsí. Veselého a bodrého
Masopuťáka doprovázely opravdové postavy z říše fantazie – Šmoulové a Maková
panenka s motýlem Emanuelem. Protože je

v našem kraji tolik rybníků, ani vodník a malé
vodníčátko si průvod nenechali ujít. Podle
všech svědků však pili celý den jen vodu.
Ačkoliv byl stále sníh, muchomůrky červené
nevydržely čekat v lese a do průvodu se
vypravily s námi. Veselila a radovala se
i každá kráva, kočka i pes. Věhlas krásetínského masopustu přilákal mexičany, araby,
policisty i výběrčí daní. Tentokrát až
z vesmíru k nám přiletěli dva kosmonauti,
kteří prohlásili, že krásetínský masopustní

den je sice malý krůček pro člověka, ale velký
krok pro celý Krásetín! A mají pravdu!
Děkujeme tímto všem koblihám, tlačenkám,
jitrnicím i domácím slivovicím, že nám tak
chutnaly a k veselému tanci prospěly!
Děkujeme všem zúčastněným a hlásíme
všem krásetínským sousedům, že zima brzy
skončí, brzy nastanou Velikonoce a před
námi je další skvělý krásetínský rok.
- Klára Valentová -

Akce chystané v Krásetíně
11. 5. - Vladimír Mišík
U Kuchařů
27. 4. - Jiří Schmitzer
Dlouho na krásetínském dvoře očekávaný
a na dotazy mnoha diváků žádaný - Jiří
Schmitzer - zahájí naši krásetínskou sezónu!
Pro ty, kteří ho neznají, lze Jiřího Schmitzera
připomenout jako herce a držitele Českého
lva. Pro ty, kteří ho znají jako muzikanta, stačí
snad jen položit otázku : "řeknete prdel?"! ...
řeknete? Nenechte si ujít tohoto jedinečného umělce, který mistrně ovládá náš
jazyk, svou kytaru a s vytříbeným smyslem
pro humor i ironii to rozjede na dvoře
U Kuchařů.

25. 5. Jana Šteflíčková
- Jaroslav Olin Nejezchleba - Dan Fikejz
Jana Šteflíčková se představuje jako folková
- Vladimír Pavlíček
písničkářka. V jejím repertoáru naleznete
Vladimír Mišík s Olinem Nejezchlebou už od
osmdesátých let hrají ve volném akustickém
sdružení Čunderground, neboli ČDG.
Vladimíra Mišíka, jednu z nejvýraznějších
osobností
české
hudby
posledního
půlstoletí i violoncellistu a rockera Olina
Nejezchlebu naši diváci mohli vidět v minulých letech a díky Vám, posluchačům, se
těmto hudebníkům v Krásetíně zalíbilo
natolik, že si nechtějí nechat ujít ani tuto
sezónu!

bluesově melancholické texty a melodie,
jazykově vybroušené a jazzem nasáklé
písně. Lze ji také představit jako mladou
a zdravě sebevědomou písničkářku, která
všechny diváky dokáže nadchnout svým
charisma (svou profesí je herečkou
v divadle Y). Na klávesy a zpěvem jí doprovodí Daniel Fikejz, profesionální jazzový
hudebník, který rád experimentuje s elektronickými nástroji. Nechte se překvapit, jaký
zážitek Vám toto neobvyklé duo přiveze!
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Dětské karnevaly
Nejen dospěláci na masopustních rejích, ale
i děti oslavili odchod zimy a konec masopustu
karnevalovým veselím. Jeden karneval
uspořádal SDH v Třísově a jeden obec
v Holubově. Masek bylo na obou akcích
opravdu požehnaně a věříme, že se děti
v těch krásných maskách pobavily, zasoutěžily i zatančily.
- MS -

Tak tady máme zase po čase příběh nebo spíš
pohádku ze sbírky Dr. Otakara Chmelenského
– moc děkujeme a těšíme se na další.
- MS -

Schöningerský příběh
Schöningerské /podkleťské/ polesí bylo
odedávna dějištěm mnoha nevysvětlených
událostí. O jednom záhadném příběhu se
mezi lidem vypráví dodnes.
Do knížecí hájovny se nastěhoval nový hajný
se svou ženou a malým synkem. Dosavadní
hajný se loučil s úlevou – doufal, že jinde
zapomene na ne moc šťastnou dobu, kdy
ztratil syna. Přišedší hajný byl vlídným
mužem původem z Korutan, jenž si svou
milovanou ženu našel ve službě v křivoklátských lesích. Oba se vzorně starali
o syna Ondřeje, jehož otec oslovoval
Andreas a matka na něho volala česky.

V čistotou vonících místnostech zůstala po
starém zvyku jediná věc jako dar
předchozích obyvatel – v rohu pokoje
zanechali obraz ve vyřezávaném rámu, na
němž byl – jak jinak - lesní motiv: zprava se
mezi seschlými kapradinami vinula lesní
pěšina pod mladými buky, jichž spletité
koruny tvořily klenbu jako v chrámu. Za nimi
se tyčila hradba smrkového mlází zasypaná
jemným sněhovým popraškem. Zcela vlevo
stál na nevysoké skále majestátný jelen
ozářený zapadajícím sluncem. Pod obraz dali
chlapcovu postýlku, aby byla po ruce, až
bude musit matka vstávat, aby zahnala
děsivé sny.
Chlapec byl obrazem odmala očarovaný.
Dokázal jej pozorovat celé hodiny, smál se na
jelena a cosi žvatlal, jakoby si s ním chtěl
povídat.
Každému, kdo obraz spatřil, bylo na něm cosi

divného. I Ondřeji, když povyrostl, se jevil
obrázek zvláštním a hledal toho příčinu. Až
po mnoha letech, když už jej znal do všech
podrobností, na to přišel - pěšina vedoucí
k mladému buku za kmenem již nepokračovala dál. Malíř ji zapomněl z nepozornosti nebo z nedostatku času domalovat.
Malý Ondřej dobře prospíval, šlo mu dobře
učení, po otci získal lásku k lesu, kam tuze rád
chodíval a znal zde každou cestičku. Rád by
šel ve šlépějích otce, ale v chudé domácnosti
na studia nebylo. Ale štěstí mu přálo. Nadlesní, který rodinu dobře znal, se přimluvil
u knížete, který náklady na studia zaplatil.
Tak se mladík ocitl v lesnické škole v Zlaté
Koruně. Musil ale o vakacích pracovat v polesí. To ovšem Ondřejovi vůbec nevadilo,
protože se od otce a ostatních lesníků rád
něčemu přiučil.
O vánočních vakacích ho pověřili, aby učinil
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prohlídku lesů nad Spiegelhütten /Zrcadlovou hutí/, zda tam předvánoční větry
nezpůsobily škodu na porostu. Ondřej si vzal
s sebou do torny dostatek jídla a den po
svatém Štěpánu, ještě za šera, se vydal na
cestu. Večer se ale nevrátil. Otec uklidňoval
matku, že se Andreas jistě neztratí, když zná
v polesí každou cestičku, navíc má s sebou
dobrého psa Kazana. Pokud se nedostal včas
domů, požádá o nocleh v Rohách nebo
v Nové Hospodě.
Když se však Ondřej nevrátil ani druhý den
po obědě, svolal otec dělníky a vydali se
mladíka hledat. Na kraji lesa u kapličky
zachytili jeho stopy v mělkém sněhu.
Výprava nyní mohla postupovat rychleji.
Také psi čenichali pach Kazana. V místě, kde
pěšina se uhnula po vrstevnici, upoutal
pozornost Ondřejův myslivecký klobouk.
Bylo to divné. Proč jej v zimě nesebral? Nic
ale nenaznačovalo, že by došlo k zápasu
nebo přepadení. Z délky stop bylo možno
vytušit, že zrychlil nebo dokonce běžel. Psi
neklidně zavyli. Drvoštěp Sepp zpozorněl
a poklekl na zem. „Jelení stopa“ zvolal
a ostatní muži nález potvrdili. Musel to být
statný jelen, upozornil otec.
Lesní pěšinou teď přibyla třetí stopa. Skupina
mužů se náhle zastavila. Muži znalí lesních
zákonů na sebe nechápavě pohlédli. Stopy
ve sněhu před nimi náhle skončily. Zmizely,
aniž by některá změnila směr nebo se vrátila.
Otec nařídil, aby prohledali okolí. Není přece
možné, aby najednou všechny tři stopy ve
sněhu najednou zmizely. Muži bezradně
prochodili celý les, ale nikde jiné stopy
nebylo. Vystoupali i k nevysoké skále, zda se
pod převisem nemohl mladík ukrýt. Kdosi
vylezl na buk, zda se Ondřej neukryl v jeho
koruně. Podrobně sledovali každý otisk boty,
zda se Ondřej nemohl vrátit po vlastních
stopách. Čím více kolem chodili, čím více
o tom přemýšleli, nenapadalo je trochu
rozumné vysvětlení. Začalo se smrákat. Otec
nařídil, aby se vrátili a každý jednotlivý
obešel stavení v okolí a poptal se, zda
mládence neviděli.

Chřipka
Tak mám od Vánoc chřipku. Již čtvrtý týden.
Jsem starší praktický lékař a neměl jsem dost
času věnovat se otužování saunováním.
A každý den mi moji pacienti nosí do
ordinace dáreček. Skoro každý nyní přinese
nějakou chřipku.
A protože každá chřipka je jiná, je jich desetitisíce, na každou chřipku potřebujeme
vybudit imunitní systém k nové reakci
a tvorbě nových protilátek. A protože většina
z nás se nechová odpovědně, při kýchání si

Rodiče probděli celou noc, jen kdo měl děti,
pochopí rodičovskou starost. Doufali, že se
každou chvíli otevřou dveře a syn vejde.
Každý šramot ve stavení je rozrušil. Ráno se
muži vrátili a vraceli na to místo, dokud
původní stopy nezaházel nový sníh. Knížecí
kancelář vydala rychtářům a lesní správě
příkaz, aby byl mládenec hned zadržen a vrácen rodičům, kdyby se v jejich katastru
objevil.
Otec nenacházel klidu. Chodil jako šílený po
domě a snažil se přijít záhadě na kloub. Syn
byl útlého věku, aby odešel do světa,
neopustil by studie, kterých si tolik vážil.
Náhle stanul před obrazem a strnul. „Vždyť
to je to místo!“ vykřikl a hned sňal obraz
a zamířil s ním do lesa, kde mezi tím již
bukový háj rozkvetl. Nezmýlil se, byl to
přesně to místo. Tím se případ stal ještě
podivnějším. Po roce požádal hajný brložského kováře, aby vykoval kříž a umístil jej
na místě, kde zmizely stopy synovi. Kováři se
kříž náramně povedl. Byl to kříž velmi
zdobený neobvyklého tvaru s vykovanou
stříškou. Lidé se místu, jemuž se začalo říkat
„U zmizelého“, daleko vyhýbali. Hajný s téměř slepou ženou, která si vyplakala oči, brzy
z kraje odešel a na záhadu se téměř zapomnělo.
Po mnoha letech se objevil v kraji cizinec,
který hledal určité místo nakreslené na
pomačkaném papíře. Procestoval prý už celé
hornaté Pošumaví a skončil pod Kletí.
Protože muž mluvil jen německy, odkázali ho
na starého Seppa. Když mu cizinec ukázal
obrázek celý se roztřásl Odvedl ho na místo,
kde se nacházel bukový háj s křížem, naprosto stejným jako byl na kresbě.
Cizinec vyprávěl ohromené rodině celý
příběh. O mlhavém večeru po svatém
Štěpánu před mnoha lety zabouchal na
osamělou schwarzwaldskou hájovnu vyčerpaný, prokřehlý mladý muž. Na sobě měl
roztrhaný šat a vyrážel nesrozumitelné věty.
Hajný mu dal najíst a uložil ho na seně
v maštali. Když hajný ráno vstal, bylo
zvířectvo opatřeno, maštal uklizena a dvůr

vymeten. Hajný proto mladíka, který si
z předchozího života nepamatoval zhola nic,
nechal ve službě. Protože si nepamatoval ani
své jméno, začali mu říkat podle očividné
lásky k lesu Waldfried. V té době navázal
cizinec s mladíkem hluboké přátelství. Byl
málomluvný a neobyčejně pracovitý, německy mluvil se zvláštním přízvukem, někdy
si pro sebe povídal neznámou řečí. Někdo
řekl, že je to čeština. Jeho první vzpomínkou
na minulost byl podvečer, kdy se probral
osamělý uprostřed lesů, odkud šel dlouho
a daleko, než spatřil světlo hájovny. Po
večerech rád kreslíval uhlíkem z kamen stále
stejný obrázek, který nedokázal vysvětlit. Na
smrtelné posteli požádal přítele, aby mu
splnil přání - aby našel to místo na obrázku
a porazil buk, za kterým zmizela pěšina.
Sepp vyslechl se slzami v očích ten příběh.
Nebylo pochyb, že se jednalo o Andrease.
Dávná záhada ožila v jeho paměti novým
žárem, její pokračování bylo o to zvláštnější,
že Andreas nemohl kříž nikdy spatřit.
V jediném dni se nemohl dostat stovky
kilometrů odtud.
Ráno, než vyšlo slunce, se cizinec se Seppem
znovu vypravil na to místo, aby splnil slib,
který dal příteli. Buk stojící nad křížem
podťali. Než se kmen s rachotem svalil na
zem, zaslechli z korun stromu tiché
zasténání.
Na motivy zápisků svého oce napsal
- Dr. Otakar Chmelenský -

nerozprostře před sebou kapesník (ostatně
mnozí místo něj nosí již jen malé papírové
smrkáčky), nekašle do dlaně přiložené
k ústům, ale kašle přes pěstičku, čímž se
kapénková infekce rozprskne do celé
místnosti, dáváme tak nejlepší podmínky
k šíření chřipky. Málokdo ví, že při volném
kýchnutí se dostávají kapénky s infekcí na
vzdálenost 6 metrů.
Toto rizikové chování mne znepokojuje tím,
že pokud by se mezi nás dostala vysoce
virulentní a agresivní chřipka, pak díky
našemu nezodpovědnému chování by
mohla vymřít i polovina naší společnosti.
A přitom stačí tak málo. Být odpovědní vůči
druhému člověku.
Pro šíření chřipek je letos optimální období.
Od Vánoc tu bylo chladné, vlhké počasí
s teplotou lehce nad nulou. Pro chřipky

nejlepší období. Člověk v tomto počasí
snadno prochládá a tím zvyšuje svoji vnímavost na chřipkovité viry. Tuto rizikovou dobu
ukončuje až období celodenních mrazů.
Je nutné vždy navštívit svého praktického
lékaře? Dovíme se, že máme být v teple, pít
horký čaj s citronem, polehávat, odpočívat,
při vysoké teplotě užívat Paralen a užívat
léky na odkašlání, eventuelně při nezvýšené
teplotě si provést potnou kůru, aby organismus mohl lépe bojovat s chřipkou. To víme,
a tak pociťujeme zklamání, že jsme k lékaři šli
zbytečně. Navíc ještě můžeme u lékaře chytit
jiný druh chřipky, čímž se naše omezení
pracovní schopnosti může prodlužovat.
Kdy je nutné navštívit svého praktického
lékaře? Pokud patříme mezi rizikové
pacienty, jdeme ke svému lékaři co nejdříve.
Pokud jsme jinak zdraví, je vhodné navštívit
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svého praktického lékaře při vysokých
horečkách trvajících déle než tři dny a při
nejrůznějších komplikacích, ku příkladu při
vykašlávání barevných hlenů.
Potud jsem mluvil o chřipce, jak o ní mluví
pacienti, kteří pod tento pojem zahrnují
desítky tisíc virových onemocnění. Nyní pár
slov o skutečné chřipce.
Virů skutečné chřipky je podstatně méně.
Zato onemocnění je agresivnější, několik dní
trvají horečky ke 40 stupňům, člověk je
schvácený, potřebuje pomoc druhého
člověka, převážně suše úporně kašle a dochází k takovému oslabení organismu, že
vážné komplikace jsou možné a rizikoví
pacienti jsou blízcí svojí smrti. Samozřejmě,
že i onemocnění skutečnou chřipkou mohou

probíhat subklinicky s podstatně menší
symptomatologií, s lehčími příznaky.
Letošní chřipková epidemie probíhá poměrně dost benigně, nezhoubně. Každoročně umírají v souvislosti s chřipkou stovky
pacientů, letos jde o desítky. Typicky těžký
průběh jsem letos dosud neviděl. Pokud se
vyskytne vysoká horečka, je většinou
jednodenní. I komplikace jsou vzácné. A to
navzdory snižujícího se zájmu o očkování
proti chřipce. Současný prolongovaný
průběh je dán pestrostí viróz, které nás
postihují.
Virologickou typologii dělali většinou všichni
praktičtí lékaři. Dnes to převážně nechávají
na epidemiologické službě, protože serologie je drahá, zvyšuje naše náklady, a lékaři si

to tak snadno nedovolí, protože chybějící
peníze v systému nehradí pacient, ale jeho
ošetřující lékař. Ale hlavně z praktického
hlediska není typologie potřebná, protože
všechny druhy se léčí stejným způsobem.

dlani krátce zaváhal, jakoby se chtěl
rozloučit, pak vylétl do koruny borovice, kde
se ihned pustil do prohledávání větviček.
Byl v pořádku. V duchu jsem poděkoval
zlatokorunským zachráncům a králíčkovi

popřál, aby se co nejdříve připojil ke svým
druhům na pouti nekonečnými hvozdy
Blanského lesa.
- Pavel Jakeš Vlastní ilustrace Králíček obecný

- MUDr. Bohumír Šimek -

Králíček
Nejmenším zástupcem naší ptačí říše je
králíček obecný. Váží pouhých 6 gramů
a celkovým vzhledem připomíná spíše
opeřenou kuličku než čiperného pěvce.
Vrchní stranu těla má šedozelenou, spodní
světlou, na temeni hlavy černě lemovaný
jasně žlutý proužek. Králíček vyhledává
především smrkové a smíšené lesy.
Zahlédnout jej není vůbec jednoduché,
většinu života totiž tráví korunách vysokých
jehličnanů, kde sbírá drobný hmyz a staví si
také vždy dobře ukryté kulovité hnízdo.
V našem kraji žije ještě podobný králíček
ohnivý, který má na rozdíl od svého
příbuzného bílý nadoční proužek a skvrnu na
temeni hlavy žlutooranžovou. ‚V zimě se
králíčci při hledání potravy potulují lesem
často ve společnosti sýkor, brhlíků a šoupálků.
Rád vzpomínám na jedno nečekané setkání
s tímto tajemným obyvatelem hlubokých
lesů. Koncem října předloňského roku mi
domů přinesly děti ptáčka, kterého našly
v trávě na zahradě ve Zlaté Koruně. Na dně
krabice se choulil načepýřený králíček. Jak se
později potvrdilo, nebyl nemocný, ale pouze
vyhladovělý a snad i prochladlý. Po hodinovém pobytu v pokojové teplotě pookřál
natolik, že se pokoušel vzlétnout a mohl
přijímat potravu. Na posílení dostal několik
porcí pochytaného hmyzu. Udivilo mne,
s jakou chutí se na něj vrhl. V mžiku spořádal
jednoho pavouka sekáče, včetně dlouhých
nohou, pak druhého, třetího a nakonec
i velikou mouchu, kterou nejprve několika
údery ostrého zobáku zbavil křídel a dalších
nestravitelných částí těla. Během zotavování
jsme se tak spřátelili, že se klidně nechal
nosit na prstu ruky podobně jako andulka,
již právě vyndáme z klece.
Protože každý volně žijící živočich patří do
přírody a ani sebelepší péče mu ji nedokáže
nahradit, nezbývalo nic jiného, než jej odnést
do lesa a vrátit mu svobodu. Na otevřené
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Tak jsme ten konec roku přežili. Myslím tím
nejen rok 2012, ale i to magické datum
21. 12. 2012. A najednou je jak se říká „ticho
po pěšině“, už si na to ani nikdo nevzpomene
a dějiny jdou nezadržitelně dál. Hodně to
zastínila v novém roce 2013 událost číslo
jedna a to byla volba presidenta. Dá se
napsat, že jsme se hádali, sázeli, přesvědčovali a nakonec to dopadlo, jak to
dopadlo a jedině čas ukáže, zdali to byla ta
správná volba.
Přátelé, nikdy jsem zde o politice a jejích
protagonistech nic nenapsal (připomenu
Vám, že první „Toulky…“ jsem napsal již
v únoru 2008), ale zaujal mě úvodník
šéfredaktorky v jednom časopise natolik, že se,
když dovolíte, ve stručnosti s Vámi podělím.
Lidé volí politiky, z nichž mnozí jsou těžce
duševně postižení. Nejsou to obyčejně
nemocní lidé, ale jsou to charakteroví
invalidé. Chybí jim totiž zřejmě kus mozku,
kde jsou obsažena mozková centra
zodpovědná za soucit, svědomí a odpovědnost. A položme si hned otázku, jak je
možné, že je lidé volí? Čím dokáží tito lidé
„bez kusu mozku“, že je volíme? Mají totiž
magickou přitažlivost, jsou inteligentní,
pracovití a vždy dobře oblečení. Současně
ale i draví, bezohlední a bezcitní. Celý
společenský systém je založený právě na
těchto „ hodnotách“ - bezohlednosti, neustálém ekonomickém růstu a drancování
životního prostředí. Takto nastavený hodnotový systém přitahuje lidi s podobným
postižením a oni ten systém dál rozvíjejí. A to
právě je největší hrozba nejen pro naše
peněženky, ale i pro naše zdraví. Politici
mluví o demokracii, ale demokracie je vláda
občanů prostřednictvím volených zástupců,
ve prospěch občanů. To, co tady máme,
není demokracie, to je vláda psychopatů,
dosazených finančními a podnikatelskými
skupinami, ve prospěch těchto skupin, na
úkor občanů. V odborných kruzích se to
nazývá patokracie a energie (a je to velice
negativní energie), kterou kolem sebe tato
politická reprezentace šíří, je vlastně silným
generátorem nemocí, které nás občany
postihují a ztrpčují nám život. Naskýtají se
jednoduché otázky: jak je možné, že šéfové
největší zdravotní pojišťovny si přijdou ročně
na miliony a pojišťovna kvůli nedostatku

peněz ruší nemocnice a na náročné operace
dětí se dělají sbírky? Nebo: jak je možné, že
„někdo“ jedním škrtem snížil příspěvek
(nejen) matkám pečujícím o zdravotně
postižené dítě? Asi proto, že ty se bránit
nemohou a přitom nedostávají ani tolik,
o kolik si naši zvolení zástupci právě navýšili
své stotisícové příjmy. A světe div se, oni se
za to ani nestydí ….!! Kolikpak takových
otázek v sobě nosíme, a mám pocit, že další
a další stále přibývají. Odpusťte mi prosím
tento úvod, ale do nekonečna to přece takto
dál jít nemůže. Pojďme se prosím všichni
zamyslet nad tím, co pro to každý z nás
můžeme udělat a pokusme se to změnit.
Myslím si, že o věcech, které nás trápí, by se
mělo mluvit, protože našemu zdraví určitě
neprospívají a vůbec, proč bychom z našich
politiků měli být my občané nemocní?
Píši tento článek a sluníčko na mně už od
rána svítí a má už „sílu“. Jednu pozitivní
zprávu, kterou můžu napsat je, že jaro ťuká
na dveře (viz foto). Ten leden a únor byl
výjimečný tím, že za celé dva měsíce svítilo
slunce jen pár desítek hodin a podobná
doba „temna“ byla někdy před padesáti lety.
A to je ke všemu tomu dění, co musíme
prožívat, opravdu málo a zákonitě to
navozuje ospalost, slabost a pocit vyčerpanosti. Tyto pocity jsou tady ale odedávna
a trpěli jimi i naši dávní předkové a souvisely
právě s dlouhou zimou bez sluníčka a se
snahou s nástupem jara rychle všechno
dohnat a vrátit se bleskově po zimních
prolenošených a promlsaných večerech do
dřívější dobré kondice. A to je právě to,
přátelé, čím naše unavené tělo úplně
dorazíme. Jak tedy na to jít jak se říká chytře
„od lesa“? Po dlouhé zimě tělo a hlavně naše
duše potřebují více světla a sluníčka.
Sluneční svit pomáhá zlepšit duševní kondici
a navíc podporuje tvorbu vitaminu D, který
nutně k životu potřebujeme. Takže, chodíme
více na procházky na zdravém vzduchu,
hlídáme si pitný režim (pánové v tomto

ohledu jsou ve výhodě - zajdou každý den na
jedno) a jíme ve větší míře dostupné ovoce
a zeleninu, abychom svému tělu dodali
potřebné vitaminy. Následuje odpočinek,
který je také velice důležitý, protože jedině
při odpočinku se můžeme zamyslet, proč
vlastně žijeme tento život a třeba potom si
v klidu naplánovat i letní dovolenou.
Dá se to samozřejmě řešit i jinými způsoby,
ale to byste museli mít takové přátele, jako
mám já. Já jsem jarní únavu zanechal
v Třeboni v Bertiných lázních, kam jsme byli
s mým kamarádem vysláni na čtyři dny
a všechno pro nás bylo předem zařízeno
a zajištěno. A že nejsme s Kájou žádná béčka,
přijeli jsme do Bertiných lázní limuzínou
Lincoln (viz foto). Trochu to v lázních
„zašumělo“, protože už asi za půl hodiny na
proceduře jsme si vyslechli zaručenou
zprávu: přijeli sem nějací dva milionáři v limuzíně - nevíš, kdo to může být? Druhý den
už z nás byli lázeňští šviháci, co přijeli tou
limuzínou Lincoln a o těch milionářích se
nějak nevím proč, přestalo mluvit. Lázně
jsme si opravdu užili a dají se v boji s jarní
únavou vřele doporučit. Zatoulat se v brzkém jaru do lázní je asi dobrým základem
pro nejúčinnější relax, který lze našemu tělu
i duši poskytnout. Už skoro tradičně někteří
z Vás vyjíždí v březnu do maďarského
Sárváru (kdo byl, rád si určitě připomene),
kde to také opravdu nemá chybu.
Lázeňství v dnešní době dospělo do podoby
i tzv. denních lázní, které jsou pro Vaši
informaci otevřeny prvně v Českých Budějovicích a lze zde absolvovat podobnou
proceduru jako v Třeboni - rašelinová koupel
+ suchý ovin + částečná masáž za speciální
cenu 890 Kč. To vše nabízí denní lázně Vitalis
v Jírovcové ulici čp. 13 v Českých Budějovicích. Neberte to jako reklamu, ale jenom
jako informaci pro Vás, protože mne to
docela překvapilo, a myslím si, že v životě si
má člověk vyzkoušet všechno, co si jak se říká
„může dovolit“.
Přeji Vám, aby se Vám podařilo jednoduše
a bez problémů jarní únavu překonat a mějte
se dobře.
- vakl -
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Pěstování rychle rostoucích dřevin na území CHKO Blanský les
Co jsou rychle rostoucí dřeviny?

Mezi rychle rostoucí dřeviny (RRD) jsou
řazeny stromy, ale i keře. Nejčastěji jsou
využívány topoly (26 kultivarů, klonů a kříženců různých druhů) a vrby (21 kultivarů
a kříženců), vzácně jilm horský a olše
lepkavá. Z keřů to jsou opět vrby (na 10
kultivarů), líska obecná a různé kultivary růží.
Rychle rostoucí dřeviny musí splňovat tyto
podmínky: (i) mít velké přírůstky během
jediného roku (= vytvářet biomasu), (ii)
snadno se vegetativně množit, (iii) dobře
snášet řez.
V České republice (a nejen zde) se začaly
používat uměle vyšlechtěné tzv. japonské
topoly, které mají vysokou produkci dřevní
hmoty za krátké časové období. Jsou to
dřeviny vyšlechtěné z křížení topolu černého
(Populus nigra) a topolu Maximowičova
(Populus maximowiczii). Topol černý je
domácí druh, který původně roste v nivách
velkých řek, zejména v Polabí a na jižní
Moravě. Hojně byl a je vysazován po celé ČR
jako alejová (větrolamy) či okrasná (parky)
dřevina. Topol Maximowičův je asijský druh
původem z Japonska a východní Asie, roste
ve slunných říčních nivách a na okrajích řek
až do nadmořské výšky 2000 m. Po umělém
zkřížení obou druhů šlechtitelé vybírali
jedince, kteří nejvíce splňovali výše popsané
vlastnosti, případně je dále křížili, až vznikly
klony označované číslem 101–105 (v ČR je
používán klon 105).

Výhody pěstování rychle rostoucích dřevin

Rychle rostoucí dřeviny jsou pěstovány na
zemědělské půdě a jejich zavedení má
nabídnout zemědělcům alternativní využití
půdy namísto pěstování potravinářských
plodin (obilí, brambor, …), po kterých je
(zejména kvůli globalizovanému trhu) nízká
poptávka. Další výhodou rychle rostoucích
dřevin je produkce dřevní hmoty, jejíž využití
pro vytápění objektů je šetrnější k životnímu
prostředí oproti používání např. hnědého
uhlí, topných olejů atd. (navíc se jedná
o obnovitelný zdroj energie).

ochrany přírody, nebo tehdy, pokud
povolovaná činnost významně neovlivní
zachování předmětu ochrany zvláště
chráněného území“. Je tedy třeba posoudit,
zda tato činnost významně ovlivní či
neovlivní zachování předmětu ochrany
CHKO Blanský les. Předmětem ochrany
CHKO Blanský les podle zřizovacího výnosu
je: „…ochrana a postupná obnova hodnot
krajiny, jejího vzhledu a jejích typických
znaků a vytvoření a rozvíjení ekologicky
optimálního
systému
všestranného
využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů.
K typickým znakům oblasti náleží zejména
její povrchové utváření včetně vodních
ploch a toků, její vegetační kryt a volně žijící
živočišstvo, rozvržení a využití lesního
a zemědělského půdního fondu a ve vztahu
k ní také rozmístění a urbanistická skladba
sídlišť a místní zástavba lidového rázu“.
Ohroženým zájmem ochrany přírody při
pěstování rychle rostoucích dřevin může být:

síme chodit daleko. Domácí populace topolu
černého v Čechách a na Moravě jsou dnes
velmi ohrožené křížením s topolem
kanadským, který se v ČR používá již desítky let,
jak v lesnictví, tak v zahradnictví. Dnes je
většina přirozeně vznikajících porostů topolu
černého ovlivněna křížením natolik, že lze jen
obtížně nalézt „čistou“ (nekříženou) populaci.
Ochrana nekřížených populací je však
prakticky nemožná kvůli snadnému přenosu
pylu na velké vzdálenosti větrem. Je otázka jen
několika let, kdy původní topol černý z území
České republiky pravděpodobně zcela vymizí.

• křížení s původními druhy – v případě použití
nepůvodních druhů dřevin, zejména topolů
nebo vrb, existuje reálné riziko, že v případě
zvolení delšího obmýtí (sklizně) je
pravděpodobné, že některé stromy začnou
vykvétat. Topoly a vrby jsou dřeviny charakteristické mj. tím, že dokáží ve velmi mladém věku
kvést. Pro štěpku se uvádí doba obmýtí 3–6 let,
pro špalkové dřevo 6–10 let nebo i déle. To za
předpokladu
ideálních
stanovištních
podmínek (tj. dostatku vody, živin, teploty).
Udávané výnosy a délky doporučovaného
obmýtí v ČR jsou z pokusných ploch v okolí
Prahy (tedy výrazně teplejšího a úrodnějšího
území než je CHKO Blanský les), lze tedy
předpokládat, že v Blanském lese bude
zapotřebí k dosažení uvedených výnosů
delšího období.
Proto nelze vyloučit významné riziko možnosti
hybridizace pro naše domácí druhy topolů
a vrb. Pro učebnicový příklad ovlivnění
domácích topolů exotickým topolem nemu-

• narušení krajinného rázu – zejména
pěstování pohledově nepřirozených porostů
– pravidelné řádky shodně vzrostlých dřevin
– působí v harmonicky utvářené krajině CHKO
Blanský les cizorodě, především v případě
větších souvislejších ploch a na pohledově
exponovaných místech.

• možnost přímého konﬂiktu např. s výskytem
zvláště chráněného druhu rostliny, živočicha,
nebo významných biotopů – tato možnost
nastává, když je topolová plantáž situována
na trvalý travní porost, který je biologicky
významný nebo se na něm vyskytují vzácné či
chráněné druhy rostlin a živočichů nebo
společenstev.

• změna kultury pozemku – změny pozemků
z trvalé travní plochy a lesa na ornou půdu
nejsou v CHKO Blanský les podporovány a lze je
chápat jako negativní (snížená absorpce vody,
eroze půdy, vyšší riziko záplav atd.). V CHKO
Blanský les jsou navíc podporovány extensivní
způsoby hospodaření, tj. pastva, travaření,
šetrné lesnictví, extensivní zemědělství.
Pěstování polních plodin na orné půdě by
nemělo tvořit převažující složku zemědělství.
• chemické ošetřování – pro dosažení
uváděných výnosů dřevní hmoty je nutné před
výsadbou rychle rostoucích dřevin pozemek

Pěstování rychle rostoucích
dřevin v CHKO Blanský les

Japonské topoly, ale i jiné druhy
nepůvodních topolů, vrb nebo jejich
kříženců nejsou u nás dřevinou domácí
a jejich pěstování (tj. záměrné šíření
geograficky nepůvodní rostliny či křížence)
je v chráněných krajinných oblastech zakázáno ustanovením § 5 odst. 5 a § 26 odst.
1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny. Z tohoto ustanovení je
možné povolit výjimku (podle § 43), za
předpokladu, že „veřejný zájem převažuje
nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu
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zbavit bylinného krytu a i v následujících letech
výsadby dle potřeby odplevelovat. Odplevelování se provádí nejčastěji pomocí chemických přípravků.
Na vytvoření tak velikého množství biomasy
rostlina (dřevina) spotřebuje veliké množství
živin. Živiny je nutné do půdy vracet (za účelem
dosažení požadovaných a uváděných výnosů),
tzn. že je nutné pozemky hnojit. Po zrušení
(20–25 let) plantáže lze očekávat, že pozemek
bude značně vyčerpán a bude nutné ho několik
let nechat „odpočívat“ nebo minimálně
očekávat výrazně menší výnosy.
Celá plocha je tak zatěžována chemickými
přípravky, což není na území CHKO vhodný
způsob údržby a využívání pozemků.
Nevhodný je i zejména v souvislosti s tím, že
topoly nebo vrby je vhodné sázet (opět za
účelem dosažení uváděných výnosů) do
vlhčích míst, tedy do blízkosti vod. Tím jsou
zatěžovány povrchové vody, a nelze vyloučit
ani vliv na zdroje podzemní, tedy pitné vody.

Je pěstování rychle rostoucích
dřevin dobrý úmysl?

Z řádek výše vyplývá, že pěstování rychle
rostoucích dřevin je
(1) velmi intenzivní zemědělskou činností,

která není na území CHKO Blanský les
vhodná a je v rozporu s jejím posláním
(2) zatěžuje životní prostředí chemickými
látkami (biocidy, hnojiva)
(3) může ovlivnit naše domácí druhy dřevin
(CHKO je nevhodná plocha na vyzkoušení
případného negativního jevu – hybridizace),
(4) v naší krajině jsou pravidelné výsadby
cizorodým prvkem a mění její typický charakter.
Správa CHKO Blanský les si uvědomuje
výhody rychle rostoucích dřevin a používání
biomasy jako obnovitelného zdroje energie.
Je však nutné zvážit a zohlednit i veškerá
rizika, která rychle rostoucí dřeviny přinášejí
a zvážit a zohlednit i alternativní možnosti,
které sice nejsou tolik výhodné po
ekonomické stránce, ale minimalizují
negativní dopady na životní prostředí a jsou
vhodnější pro užití v CHKO Blanský les.
Správa CHKO Blanský les proto nepodporuje
zakládání plantáží rychle rostoucích dřevin.
A odpověď na otázku z nadpisu lze nalézt v
jednom starém přísloví: „Cesta do pekel bývá
dlážděna dobrými úmysly“.

Lze vůbec rychle rostoucí dřeviny na území CHKO Blanský les
pěstovat?
Za jistých podmínek ano, podmínek je pět:

1. pěstovány mohou být jen původní druhy
(jilm horský, olše lepkavá, líska obecná, vrba
křehká, vrba bílá, vrba košíkářská, topol
osika), ale už ne jejich kříženci nebo
kultivary.
2. k údržbě plantáže nesmí být používány
chemické přípravky (biocidy, chemická
hnojiva).
3. plantáž musí být situována do pohledově
vhodného místa (skrytého) (nebo tam, kde
porost může zakrýt nevzhledné stavby
například velkých zemědělských areálů), je
třeba vyvarovat se výsadeb pravidelných
geometrických tvarů.
4. na pozemku se nesmí vyskytovat vzácné
a ohrožené druhy rostlin a společenstev a
výsadbou plantáže nesmí dojít k ovlivnění
společenstev sousedních.
5. musí být přesně dodržována doba obmýtí
(sklizně).
slaninu, česnek a cibuli. Opečeme tak, aby
králík získal zlatohnědou barvu, podlijeme
vývarem a vínem a dusíme do změknutí.
Nádivka: 3 žemle namočené v mléce, 50 g
másla, zelená petrželka, sůl, muškátový květ,
pepř.
Na nádivku umícháme vejce s kouskem
másla, přidáme housky rozmočené v mléce,
sekanou zelenou petržel, muškátový květ,
pepř, sůl. Nádivku rozetřeme do vymaštěné
formy, nahoře potřeme máslem a dáme
zapéci dozlatova. Na plátky nakrájenou
položíme na talíř vedle králíka.

Škvarkové pagáčky
Tentokrát nám své oblíbené a vyzkoušené
recepty poskytla paní Ester Orságová z
Krásetína

Vdolečky z cibule a vlašských
ořechů
1 velká cibule, 250 g másla, 2 velká vejce, 6 lžic
cukru, l lžíce mořské soli, 1 lžička prášku do
pečiva. 300 g hladké mouky, 300 g vyloupaných a nahrubo nasekaných vlašských
ořechů
Předehřát troubu na 220°C. Cibuli oloupeme,
nakrájíme na kostičky a v kuchyňském
robotu ji rozšleháme na kaši. Z cibulové kaše
si oddělíme 250 g. Postupně smícháme kaši
s máslem, vajíčky, cukrem a dalšími
přísadami z těsta vytvoříme vdolečky, které
dáme na 20 minut péct. Podáváme teplé.

75 dkg hladké mouky, 3/8 l mléka, droždí,
2 vejce, sůl, škvarky
Na mísu dáme mouku, přilijeme mléko
s droždím. Rozkvedláme žloutek, osolíme
a je-li těsto husté, přidáme ještě mléko.
Necháme nakynout a nakynuté těsto
rozválíme , potřeme umletými a smíchanými
škvarky. Složíme jako máslové těsto - 3x
proválíme a počtvrté rádlujeme čtverečky.
Potřeme vejcem a na pomaštěném plechu
rychle upečeme.

Králík s nádivkou
Králík, 1 cibule, 400 g slaniny, 1 lžíce tuku, 300
ml vývaru, 100 ml vína, 4 stroužky česneku,
3 vejce
Maso z králíka nakrájíme na díly, prošpikujeme slaninou, osolíme, orestujeme na
tuku, poté přidáme nahrubo nakrájenou

Hovězí s chilli papričkami
3-4 Ancho chilli papričky, 1-2 chilli sušené
papričky, 1 lžíce mletého římského kmínu,
3 lžíce rostlinného oleje, 2 jemně nakrájené
cibule, 3 stroužky česneku, 750 g mletého
masa, 300 g vařených červených fazolí, 2 lžíce
rajského protlaku, 300 ml silného vývaru, sůl,
pepř.
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Ponořte Archo papričky do horké vody, aby
změkly. Odstraňte stonky a prolisujte lusky.
Jemně nadrťte chilli papričky a zbavte je
semen. Nasypte římský kmín do pánve
s těžkým dnem a zahřívejte, až začne vonět,
ale nespalte ho. Vyjměte z pánve. Rozpalte
olej ve velkém, těžkém hrnci a smažte v něm
cibuli a česnek, až dostanou světle růžovou
barvu. Přidejte maso, nechte je zhnědnout
a pak přidejte oba druhy chilli, fazole, rajský
protlak, sůl, pepř. Dobře promíchejte, zalijte
vývarem a pod pokličkou vařte 40 minut.
Případně trochu podlijte. Podávejte s rýží.

Mrkvový koláč s hrozinkami
150 g hladké mouky, 2 lžičky prášku do pečiva,
1 lžička skořice, špetka muškátového květu,
špetka soli, 2 vrchovaté lžíce rozinek, 100 g
strouhané mrkve, strouhaná kůra z poloviny
pomeranče, 2 lžíce pomerančové šťávy, 100g
másla, 2 velká vejce.
Prosetou mouku, prášek do pečiva, koření,
sůl nasypeme do velké mísy a postavíme
stranou. V jiné míse smícháme mrkev,
rozinky, pomerančovou kůru a šťávu. Ve
šlehači ušleháme jemný krém z másla

a cukru a z obou vajíček. Nakonec všechno
smícháme dohromady ve velké míse s moukou.

Dobrou chuť všem, kteří vyzkoušejí naše
nové recepty.
- MS -

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se přišli dne 13.2.2013 naposledy rozloučit
s panem Františkem Zaiblem, děkujeme i za donesené květinové dary.
Rádi bychom poděkovali i panu starostovi Jaroslavu Fraňkovi za důstojné rozloučení za obec.
Manželka Mirka a děti s rodinami.

Oznámení pro občany
Sběr železného šrotu se uskuteční na
území obce v sobotu 13. dubna 2013. Šrot
můžete nechat před domem, pouze
odlehlá místa raději hlaste předem na
obecním úřadě.

V sobotu 20. dubna 2013 se uskuteční na
území naší obce sběr velkoobjemového
a nebezpečného odpadu dle následujícího harmonogramu.
Třísov - křižovatka pod Vaňků
Třísov – náves

8.00 – 8.15 hod
8.20 – 8.35 hod

Holubov -transformátor u Gondeků
Holubov – nádraží ČD
Holubov - hasičská zbrojnice

8.40 - 9.00 hod
9.00 – 9.30 hod
9.35 – 9.50 hod

Krásetín – náves

9.55 – 10. 15hod

Opět žádáme občany, aby uvážlivě třídili
železný, velkoobjemový a nebezpečný
odpad, aby dodržovali stanovený harmonogram a nevozili odpad na stanoviště
předem, je nutné, aby každý občan
pomohl sběrné firmě svůj odpad naložit.
Za tuto službu občané neplatí, sběr hradí

v plné výši obec. Upozorňujeme, že tento
sběr je však pouze pro občany a ne pro
podnikající.

mazlíčků. Do konce května je nutno
dle obecní vyhlášky uhradit poplatek
za psa.

Poplatek za psy
Upozornění

pro

majitele

domácích
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