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ZDARMA

které se konalo dne 31. 1. 2007
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
- žádost ZŠ a MŠ Holubov o převedení finančních prostředků z rezervního fondu na vyrovnání záporného hospodářského

výsledku r. 2006
- výsledek hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2006
- výsledek hospodaření Lanové dráhy obce Holubov s.r.o.
- na četné požadavky dojíždějících občanů a po projednání s Českými drahami - čekárna na nádraží bude zpřístupněna za
podmínky, že obec zajistí odměnu pro pracovnici, která bude čekárnu otevírat a uklízet
- žádost J. Pelecha o pronájem pozemku 225/1 v Holubově u rybníka ke zbudování sportovně - rekreačního zařízení pro veřejnost – ZO souhlasí s bezplatným pronájmem , ale požaduje průběžné informování o rozsahu a způsobu využití uvedeného
pozemku
- stížnosti občanů na volné pobíhání psů a znečišťování chodníků -majitelé psů mají povinnost dle vyhlášky zabezpečit si své psy,
nenechat je volně pobíhat, pokud pes znečistí veřejné prostranství, je povinností a snad i slušností majitele po psovi uklidit
- Jaroslav Franěk, starosta obce -

Letošní masopust v Holubově
Dne 10.2.2007 v 11.30 hodin starosta obce pan J. Franěk udělil povolení
k masopustnímu průvodu obcí Holubov. K růžičkové a střapaté koledě se
přidala i tentokrát řada krásných a vtipných masek. Sluníčko hřálo a jistě
tím přispělo k dobré náladě, která po celou dobu průvodu
panovala. V 18.00 hodin dorazila koleda do holubovského sálu a udělala „kolečko“ na zahájení masopustní merendy. K tanci skvěle hrála skupina
SITUACE. Všichni účastníci se výborně bavili
a zábava se vyvedla. Závěrem bych ještě ráda
poděkovala panu starostovi J. Fraňkovi za podporu a vstřícnost při organizování masopustu,
všem kamarádům pořadatelům a koledníkům.
Těší mě účast nových koledníků a hojnost masek
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a věřím, že tomu tak bude i do budoucna a holubovský masopust nezanikne. Vždyť by to byla škoda, nemyslíte? Takže držte nám
palce a na shledanou příští rok.
PS: Jistě jste si všichni všimli nové růžičkové koledy. Rozhodli jsme se k výrobě nových klobouků (původní klobouky nám sloužily
15 let a za tu dobu růžičky značně uvadly) a k výměně obleků. Scházeli jsme se od listopadu loňského roku a vyráběli růžičky, které
jsme postupně přidělávali na nové klobouky. Nakonec jsme je ozdobili tůjemi a karafiáty. Na saka jsme našili nové nášivky se znakem obce Holubov. Myslím, že se práce zdařila a chlapcům to moc slušelo. Tímto děkuji všem za pomoc.
- Za SDH Holubov Jitka Nováková -

Masopustní koleda
se správně koná sedmou neděli před
nedělí velikonoční. U nás poslední roky
vždy o sobotu dříve, proto je masopust
každý rok v jiný termín.
V Holubově chodí růžičková (chlapská)
a střapatá (ženská) koleda, které tvoří:
Masopust (jinak také matka nebo
cepák ) hejtman, rychtář, 1. a 2. konšel, 1. a 2. tancmajstr, 1.a 2. strážce
koledy, dohromady tedy 9 koledníků.
❀ Matka je oblečena do oděvu pošitého
barevnými proužky látky, které znázorňují
rozkvetlou louku, v ruce drží cep, se kterým ukazuje směr putování koledy
a směr zatáčení koleček. Na hlavě má
klobouk z králičí kůže a přes rameno
pokladnu, do které dává vykoledované
peníze. Chodí první do domů a zdraví obyvatele, přeje jim vše nej - a zve na večerní
masopustní merendu (taneční zábavu).
❀ Koledníci chodí ve svátečních šatech.

První dva koledníci (hejtman a rychtář)
mají přes rameno uvázanou červenobílou
šerpu, ostatní koledníci ji mají uvázanou
kolem pasu. Hejtman s rychtářem nosí
šerpu odlišně, protože jsou považováni za
šlechtu.
❀ Hejman nese halapartnu, na kterou
napichuje uzené maso a špek, které si
vykoleduje v obci. Halapartnu si smí hejtman stavět pouze na svou nohu, protože
koledníci nemají nikde domovské právo.
❀ Rychtář nosí v ruce právo. Právo je
kulaté, ve velikosti dlaně.
❀ První tancmajstr má v ruce věneček,
který znázorňuje trnovou korunu Ježíše
Krista.
❀ První strážce koledy nosí flintu na
ochranu koledy.
❀ Hlavním symbolem růžičkové koledy
jsou vysoké klobouky, ozdobené krepovými růžičkami, kterých je 365, jako dnů
v roce. Růžičky znázorňují květy našich
luk. Klobouky jsou zakončeny čtyřmi
výstupky, které jsou obaleny zeleným
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jalovcem (tůjí) – symbol trnové koruny a
na každém je přichycena rudá krepová
růžička a na přední 2 (dohromady 5),
znázorňující 5 ran Ježíše Krista.

❀ Koledu také doprovází muzikant, který
celý den hraje ke kolečku píseň Červená
růžičko, a pokud si hospodář přeje, tak
i píseň na přání.
❀ Po obdržení povolení udělají koledníci
kolečko na zahájení masopustu a pak již
následuje putování po vsi. U každého
domu udělají koledníci kolečko jeho
obyvatelům.
❀ Kolečko se provádí tak, že koledníci
vbíhají do dvora domu v řadě za matkou.
Matka si stoupne k hospodáři. Koledníci
se staví s otočkou do kruhu (hejtman
čelem k hospodáři). Ve chvíli, kdy všichni koledníci stojí v kruhu, dá rychtář
hudbě znamení, ta přestane hrát a rychtář
řekne, komu kolečko dělají. Matka přeje
hospodáři a dostane od něj koledu (peníze, koblihy, atd.) Po zahrání písně na
přání hospodáře dá matka hudbě znamení a ta pokračuje v písni, koledníci se
z kruhu vytáčejí a staví se do řady a za
matkou odcházejí.
❀ Někdy se dělají kolečka například i pro
kolemjdoucí atd.
❀ Koledu celý den doprovází řada masek

symbolizujících jak časy dávné, tak dobu
současnou.
❀ Večer se koná v sále kulturního domu
masopustní merenda – taneční zábava,
na které udělá koleda kolečko pro všechny, na které během dne zapomněli, nebo

“Les ve škole - škola v lese”
Zima a lesníci
Zima je nejvhodnějším obdobím pro těžbu
dřeva. Dříví pocházející ze zimní těžby je
kvalitnější než dříví z těžby letní, neboť
v době vegetačního klidu v něm proudí
míza. Dřevo bývá v zimě méně infikováno
dřevokaznými houbami, přilnavost kůry je
vyšší a nedochází tak k jejímu stržení.
Zimní těžba má i další výhody – povrch
půdy, povrchové kořeny a lesní cesty jsou
chráněny sněhem, proto nejsou tak
poškozovány přibližovacími prostředky
a vlečeným dřívím. Zmrzlá půda je více
soudržná a nebývá tolik narušována a
poškozována erozí. Dnešní dřevozpracující průmysl však vyžaduje neustálý přísun
dřeva, proto jsou těžby prováděny v průběhu všech ročních období. V lese se

přednostně zpracovává kalamitní dříví,
tj. dříví poškozené silným větrem nebo
těžkým sněhem. To je velmi důležité, protože spadané a ležící dříví láká různé
hmyzí škůdce. Lesníci se tak brání, aby
nedošlo k jejich přemnožení.
Nejznámější škůdce smrkových lesů je
lýkožrout smrkový. Jedná se o nenápadného, asi 5 mm velkého černého lesklého
broučka, který dokáže napáchat veliké
škody. Zavrtává se pod kůru smrků a živí
se lýkem. Po výrazném narušení těchto
vodivých pletiv strom usychá. Dospělí
kůrovci přezimují pod kůrou stromů, ve
kterých se vyvinuli, někteří též v hrabance popř. v souších. Vylétávají na jaře,
když venkovní teplota dosáhne cca 17°C.
Sameček vyhledává vhodné smrky, do
kterých se zavrtává a vyhlodává v lýku

Naše zahrada

koho “urazili” a na zahájení masopustní
merendy. Poté se všichni pustí do tancování a zábava začíná.
- Za SDH Holubov Jitka Nováková -

tzv. snubní komůrku. Tam je vyhledají
samičky, které oplodní. Samičky (nejčastěji dvě) poté hlodají v lýku tzv. matečné
chodby (rovnoběžně s vlákny lýka), ve
kterých kladou na obě strany vajíčka. Celkem naklade samička průměrně 60 vajíček. Z vajíček se vylíhnou po 5-14 dnech
larvy, které hlodají chodby kolmo na
chodbu matečnou. Škodí tím ze všech
vývojových stádií kůrovce nejvíce. Přeruší
totiž značný počet vláken vodivých pletiv.
Když larva dospěje, rozšíří chodbu
v komůrku, kde se zakuklí. Stádium kukly
trvá při příznivém počasí okolo 14 dnů, při
přezimování i několik měsíců. Vylíhlým
broukům trvá nejméně 3 týdny než
pohlavně dospějí. V té době se živí lýkem
nejčastěji v okolí komůrky. Ve velmi příznivých podmínkách trvá celkový vývoj
kůrovce 7 týdnů, v méně příznivých podmínkách se prodlužuje. Během jednoho
roku se takto může vyvinout 1-2, výjimečně i 3 pokolení.
tradice sejdou všichni Japonci ve veřejných parcích a několik hodin stráví pod
rozkvetlými korunami na slavnosti znovuzrození přírody. Svátek se postupně
během několika týdnů posouvá z jihu na
sever.
Japonské třešně pocházejí z Asie, kde
zahradníci vyšlechtili mnoho jejich odrůd,
a proto má většina z nich asijské názvy. Do
Evropy byly dovezené v první polovině 19.
století a dodnes se vysazují jako atraktivní
solitéry v malých soukromých zahradách

Japonské třešně
Stromy, díky kterým jsme si oblíbili
celý rod Prunus a které pěstujeme jen
pro potěšení svých očí, pocházejí
z Japonska.
Na začátku jara sledují všichni Japonci
informace o stavu okrasných třešní, které
jsou denně publikované v tisku. V den,
kdy se otevřou jejich první květy, se podle
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i v městských parcích. Dobře se přizpůsobily našemu podnebí, a i když se
tu nepěstují dlouho, snášejí všechny
místní podmínky. Například i těžší a v zimě
velmi studené půdy, i půdy s obsahem
vápníku a vždy existuje alespoň jeden

druh přizpůsobený do extrémnějších
poloh.
Z druhů Prunus sargentii nebo Prunus
padus bylo vyšlechtěno méně odrůd, ale
jsou velmi zajímavé. Jsou jemnější a drobnější, vhodné zejména do malých zahrad,

některé sotva dorůstají do tří metrů: velmi
jemná Prunus incisa, pomalu rostoucí
Prunus kurilensis se zubatými listy,
s lesklou kůrou a drobnými kvítky.
V naší zahradě najdeme Prunus incisa
Kojou-no-mai.

Školní koutek zdraví

dětí ke zdravým životním návykům
a zdraví podporujícímu chování.
Desatero výživy dětí
1. Dopřejte dětem pestrou a rozmanitou stravu, bohatou na ovoce a zeleninu, celozrnné potraviny, mléčné výrobky,
ryby a drůbež.
2. Nenechte děti se přejídat, ale ani hladovět – jíst by měli pravidelně 5 – 6x
denně; velikost porce přizpůsobte jejich
růstu, hmotnosti a pohybové aktivitě.
3. Dodávejte dětem pravidelně kvalitní
zdroje bílkovin (drůbeží a rybí maso,
luštěniny, cereálie).
4. Několikrát denně dětem podávejte
mléčné výrobky, přednostně polotučné.
5. Upřednostňujte kvalitní rostlinné tuky
a oleje před živočišnými tuky.
6. Učte děti střídmosti v konzumaci
cukru, sladkostí a slazených nápojů.
Sacharidy by děti měly přijímat hlavně
z cereálií, ovoce a zeleniny.
7. Nedosolujte již hotové pokrmy; sůl

a solené potraviny dětem nabízejte jen
výjimečně.
8. Naučte děti správnému pitnému režimu, měli by vypít alespoň 1,5 až 2,5 litru
tekutin denně.
9. Učte děti zdravému způsobu života
svým vlastním příkladem a aktivně se zajímejte o to, co jedí mimo domov.
10. Pravidelně konzultujte zdravotní
stav dítěte (hladinu cholesterolu, krevních tuků, krevního tlaku, nadváhu aj.)
s jeho praktickým lékařem.
A jedna rada na závěr:
Učte děti uplatňovat právo na aktivní volbu
potravin. Učte je přemýšlet o jejich výživě
a o tom, jak ji správně ovlivňovat. Mají-li
děti možnost si vybírat, ať je to spíše syrové ovoce a zelenina a omezení smažených pokrmů a konzerv, přesolených či
naopak přeslazených pochutin.

Podstatou zdravé školy je vytvoření
zdravého prostředí ve škole a výchova

✮✮✮ STARS ✮✮✮
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- J. Němečková -

Stejně jako minulý měsíc, i tentokrát vychází anglický časopis Stars. Na zpracování druhého čísla se opět podíleli žáci 3. a 4. ročníku. Tentokrát jsme se v něm zaměřili na oblíbené osobnosti. Žáci vyhledali informace o současných zpěvácích, zpěvačkách,
hercích, a sportovcích. Svoje články doplnili o výstřižky svých favoritů a snažili se co nejjednodušeji vylíčit své poznatky. Dále do
tohoto čísla žáci zařadili i trochu zábavy ve formě křížovek, doplňovaček a dokonce i jednoduché skládání vět o člověku.
V souvislosti se svátkem sv. Valentýna (14. února) se žáci dozvěděli o jeho původu a v hodině angličtiny si i "Valentýnky" vyrobili.
Děti práce na příspěvcích do časopisu bavila a doufají, že čtenáři ocení jejich snahu.
- Mgr. Kateřina Gajdošová -

Zápis do 1. třídy
Každý měsíc se k nám do školy chodí podívat na
hodiny do 1. ročníku předškoláci z MŠ. Ale
26. leden byl pro ně mnohem slavnostnější. Přišli se zapsat do 1. třídy. Bylo znát, že se na tento
den opravdu už svědomitě připravovali, předvedli, jak umí počítat, malovat, stříhat, zpívat pěknou
písničku nebo přednášet básničku, někteří se
uměli dokonce i podepsat. Tento rok jich přišlo
více než loni, dokonce přišlo více chlapců a tak
příští rok nebude v 1. třídě jen jeden chlapec,
jak je tomu letos. My všechny pí učitelky se na
budoucí prvňáčky moc těšíme a co vy, děti,
těšíte se do 1. třídy také?
- Mgr. Drahomíra Bodláková,
Ředitelka ZŠ Holubov -
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I. obecní ples
Abychom také využili náš nově opravený
sál, uspořádala naše obec dne
2. února 2007 I. obecní ples. K tanci
a poslechu hrála kapela Budvar – Quintet. Tombola byla bohatá, děkujeme touto

Dětský karneval
Tak už je zase za námi. Ptáte se co? No
přeci dětský karneval. Sobotní odpoledne
27. ledna patřilo v holubovském sále
dětem. Přišly si zatančit, zasoutěžit
a všechny dostaly dárek, který vyhrály

cestou sponzorům a všem občanům,
kteří se na ní jakýmkoliv způsobem podíleli. Účast byla hojná, občerstvení dostatek a tak myslím, že se náš ples líbil, že se
ujme a stane se tradicí do dalších let.
Takže Vás všechny zveme na příští
II. obecní ples, který se bude konat
1. února 2008.

Hlavní sponzoři tomboly na plese byli:
ZD Podkleťan Křemže, Interiery Hájek, Pila
J. Kalkušová, Železářství Martin Iška
Křemže, Cukrářství u Struháčků, Restaurace Pod Kletí – Zdenko Bartoš a pak
mnozí občané, kteří svými užitečnými
výrobky či dárky podpořili naši tombolu
– všem ještě jednou moc děkujeme.
- MS -

v tombole. Dětí se sešlo 110, většina
v maskách. Parket patřil vílám, princeznám, vodníkům, kovbojům a ostatním
maskám.
Poděkování patří všem, kteří přišli, i těm,
kteří pomohli při zajišťování karnevalu.
Velký dík dostávají sponzoři:

Pokrývačství Bušta. Cukrářství u Struháčků, Koloniál Pelech, Projektová kancelář
Dana a Petr Ježkovi, Železářství Martin
Iška, Pan Bartoš z restaurace Pod Kletí.
Pořadatel, kterým byla MO KDU – ČSL
Křemže se těší za rok zase na shledanou.
- R. Fraňková -
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České zdravotnictví
Jako v každém
direktivním socialistickém zdravotnictví, tak i v našem, musí být
péče o pacienty
omezována a děje
se podle peněz
v systému a nikoliv podle potřeb pacientů.
Do nástupu Davida Ratha bylo omezování
péče o pacienty prováděno formou pozitivní regulace, tedy odměnou za úspornost a vzornou péči o pacienty. To David

❁ Politické glosy ❁
☛ Jiří Čunek
Jsem překvapen tím, že na každého
vstupujícího do vrcholové politiky jsou již
předem vytvářeny likvidační kauzy. Jako
před Listopadem. Jako obyčejný člověk
nemohu soudit, jak Jiří Čunek, předseda
KDU-ČSL, projde mlýnkem lidské spravedlnosti. Na internetu mu většina nedůvěřuje. Vím jen, že mediální masáž dokáže své. Zatím jsem v televizi neviděl
jediný nonverbální projev, který by svědčil pro korupci. A tyto mimoslovní projevy člověka jsou vždy nejpravdivější.
Četl jsem od Elišky Bártové článek
o názorech na Jiřího Čunka ze Vsetína,
o názorech lidí, kteří ho znají. Nikdo
z nich nevěří, že přijal půlmiliónový úplatek. Jen romové pochybují. Jinak jsou
všichni hrdí na svého starostu. Členové
zastupitelstva, církve, ze které vychází,
ale i konkureční, ženy, kterým se líbí, ale
i ty, kterým se nelíbí, včetně gymnasiální

Rath zrušil a změnil na systém, ve kterém
ošetřující lékař svému pacientovi připlácí
na léky, na preventivní prohlídky, na očkování, na akutní péči, na vyšetření a léčbu.
Proto VZP poslala před Vánocemi všem
ošetřujícím lékařům, kolik jí mají lékaři
zaplatit za to, že se starali o jejich klienty.
Jde o desetitisíce a statisíce korun.
Někteří kolegové to již zaplatili, ale já protestuji. Tyto požadavky VZP jsou nezákonné, protože staví lékaře před neřešitelný
problém, buď podle zákona vyšetřovat a
léčit s tím, že bude za tuto péči peněžitě
trestán, nebo neprovádět povinná vyšetření a léčbu, což mu umožní přežít. Rozvrat způsobený Davidem Rathem se
dosud nepodařilo vyrovnat. David Rath je
klíčová postava ČSSD. Nezapomeňme
to do voleb!

Zdravotní pojišťovny

mládeže, prakticky všichni věří, že úplatek nevzal. Jsou hrdí na svého bývalého
starostu a nepochybují o jeho nevině.
My obyčejní, bychom měli počkat se
svými soudy, než se dovíme, co je pravda. Zda je vinen, nebo zda jde o snahu
rozbít Topolánkovu vládu. Jiří Čunek jen
žije v divném kraji. Je tam souzen i Vladimír Hučín, již přes deset let a nemá to
konce, za předlistopadové prohřešky...
Projde-li předseda KDU-ČSL mlýnkem
lidské spravedlnosti úspěšně, lidovci na
něho budou hrdí. A nejen lidovci.

ODS a ČSSD, kladu si otázku, jak moc ti
naši politici zůstali myšlenkově uvěznění
před Listopadem. Mám totiž stejný pocit
jako dřív. My obyčejní a oni. A nejsem
sám.

☛ My a oni
Mluvím o našich politicích. Tak jsme to
vnímali před Listopadem. Oni mohou
vše a my nesmíme nic. Ani veřejně politicky promluvit. (Nejspíš i to byla jen
naše iluze, že oni smí.) A když se tak
dnes v televizi dívám, jak se ti naši politici navzájem perou, navzájem pomlouvají
a navzájem dávají k soudu, i když jsou
primárně poslanecky nevinní, jak s námi
hrají betla a jak nás mediální kampaní
zmasírují, abychom volili prakticky jen
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Zdravotní pojišťovny jsou státní či
polostátní organizace. Všichni víme z televize, že tyto instituce s přímým i nepřímým
vlivem státu jsou tunelovatelné přes vládu
a parlament. Proto Tomáš Julínek má
zájem o jejich privatizaci, protože po předání konkrétním vlastníkům a při trvalém
dozoru státu nad jejich managementem je
šance zastavit ztráty našich peněz, které
každý z nás povinně vkládáme do zdravotní pojišťovny na své zdraví. Bohužel
David Rath vám tvrdí pravý opak. Může si
to dovolit pro naprostou neprůhlednost
financování našeho zdravotnictví. A tak
mají i některá média problém s pochopením, kdo z nich lže a kdo mluví pravdu.
Holubovští však již ví, kde je pravda.
- MUDr. Bohumír Šimek -

☛ Máme vládu. Konečně!
Několik měsíců trvající urputný boj
o korýtka byl krajně nechutný.. Bylo mi
těžko fandit té či oné straně. Vítězství
ČSSD bylo vysoce rizikové především
v osobě Davida Ratha, protože od něho
jsme čekali jen totální rozvrat zdravotnictví, které by zůstalo zadarmo a dále tunelováno. Vítězství ODS jsem pociťoval za
stejně rizikové díky chování Vlastimila
Tlustého a Ivana Langera. Boj skončil.
Nastoupila vláda Mirka Topolánka přes
nevoli svého čestného předsedy a našeho nestranického prezidenta. Mirek
Vlastíka prohlédnul a do definitivní vlády
ho nevzal. Pochvala! Ale Ivan tam zůstal,
což mi moc klidu nepřináší. Naopak mne
uklidňuje, že současný přístup vlády ke
zdravotnictví je v rozporu se Smlouvou
ODS s voliči před volbami, ve které ODS

slibovala nerealizovatelné levičácké
postoje.. To se sice ve slušné společnosti nedělá, nelze něco jiného slibovat
a něco jiného dělat, ale zase díky tomu
je tu naděje, že by se konečně mohlo
začít pracovat na stabilizaci zdravotnictví. Bohužel, David Rath je tou žábou na
prameni, která této stabilizaci bude

❁ Křesťanské glosy ❁
☛ Vymírají křesťané jak dinosauří?
Potkali jste již křesťana, který by s vámi
mluvil s jiskrou v oku o Ježíši Kristu? Potkali jste již křesťana, který by se
s vámi nestyděl mluvit o Bohu? Co chybí
našim křesťanům? Víra v Ježíše ukřižovaného a znovuvstalého? Intimní život
s Bohem? Nevím. Zatím se mi jeví jako
hlemýždi zavíčkovaní ve svých ulitách.
Před řadou let jsem jel Trabantem z jižních Čech k rodičům do Prahy. To jsem
se ještě nebál brát stopaře. V Táboře
jsem zastavil dvěma mladíkům. Sotva

POZNÁMKY Z DĚJIN SVĚTA
Afrika (5000 – 1200 př.n.l.)
Kolem řeky Nilu se postupně vyvinula
první africká civilizace asi ve 4. tisíciletí př.
n. l. Tato civilizace stavěla monumentální
hrobky, používala hieroglyfické (obrázkové) písmo. Hieroglyfy (obrázky) představovaly slova. Řeka Nil poskytovala lidem
potravu, vodu, přepravu zboží, odchod
a vzájemný kontakt. Začala zde vyrůstat
města, zavlažovací kanály, které přiváděly
vodu do polí. Vznikly tu dvě oblasti
– Horní a Dolní Egypt. Asi v roce 3100
př. n. l. byly tyto dvě oblasti sjednoceny.
Egypťané své panovníky pochovávali
v mastavbách (komorách), které byly
vyhloubeny do země, na zemi se ještě

O Dívčím kameni
Dávno před tím, než na vysoké skále nad
soutokem Křemežského potoka s Vltavou
počali se stavbou mohutného hradu bratři
Petr, Jošt, Oldřich a Jan z Růže, stál zde
hrádek, který dal tomuto místu jméno.
V dávných dobách postihla lid doudlebský
těžká morová rána. Nebylo rodiny, která by
někoho neztratila. Žel zpravidla postiženi byli
mužové doudlebští. Sotva černá smrt pominula, nastal hlad a bída. Ženy a dívky samy na
hospodářství nestačily. Zoufalství vedlo jinak
moudré starce, že rozhodli, že každé nově
narozené děvče muselo být zabito. Kolik
nářku se neslo po vsích. Každý krk u stolu

bránit. A všichni vidíme, že tvrdě, neurvale a všemi prostředky, i nečestnými.

☛ Radar v Čechách
Americký radar nechceme! Obranný
protiraketový deštník nepotřebujeme!
Globalizaci obrany nepotřebujeme!
Chceme být opět vazaly Ruska? Zpupná

drzost ruského samoděržaví ústy bývalého čekisty Putina promluvila v prohlášení, že mají rakety, jimiž nás mohou
zasáhnout. Co byste si mysleli o příteli,
který by na vás namířil pistoli se slovy:
Mlč nebo střelím! Opravdu chcete být
znovu šikanováni z Kremlu?
- MUDr. Bohumír Šimek -

jsme se rozjeli, začali s nebývalým
nadšením mluvit o Bohu, o Ježíši Kristu,
o modlitbě, o duchovním společenství.
Mluvili nevtíravě, ohleduplně, plní nadšení s naprosto cizím člověkem. Bylo to
v době tuhé totality, v době jedině správného myšlení v duchu komunismu a dialektického materialismu, v době věznění
aktivních křesťanů, v době vyhazování
učitelek a armádních důstojníků z práce
za návštěvu kostela, v době pečlivého
sledování křesťanů jako nebezpečných
členů socialistické společnosti, v době,
kdy veřejně pronesené slovo o Bohu
bylo jen zesměšňováno.
V tu dobu jsem potkal dva mladíky, kteří
se chovali svobodně, živelně, nepochybně plni Ježíše, který z nich přetékal.

Člověk zaujatý čímkoliv, fotbalem, prací,
posláním, prostě fanda do něčeho, je
vždy zajímavější a každému milejší než
člověk mdlý a bez zájmu. Přijal jsem
jejich pozvání do náboženského společenství i do rodiny. Jeden chlapec byl
kazatelem Apoštolské církve, skromně
zařízený byt, měl milou ženu a zatím tři
děti. Na rozloučenou mi darovali ekumenickou Bibli i s věnováním.
Potkal jsem několik kněží i laiků, kteří
měli promeditovaný život svůj i svých nejbližších a žili v přítomnosti Boží. I mezi
námi žijí. Jen by potřebovali občas apoštolsky nakopnout: Jděte a učte všechny
národy!
- MUDr. Bohumír Šimek -

budovaly nadzemní stavby, které mívaly
i několik místností. Později se začaly stavět pyramidy. Protože Egypťané věřili
v posmrtný život a přáli si, aby jejich duše
žily věčně, byla jejich těla balzamována,
mumifikována. Vnitřnosti mrtvého se ukládaly do zvláštních schránek zvaných
kanopy. Většinou byly čtyři – pro játra,
plíce, žaludek a střeva. Srdce nechávali
v balzamovaném těle, neboť se věřilo, že
v posmrtném životě řídí myšlení a jednání. Takto upravené tělo bylo vkládáno do
rakve, které bývaly dvojité. Vnitřní mívaly
tvar mumie, vnější měla tvar pravoúhlé
schránky. Rakve faraónů se pak uložily do
sarkofágů (kamenných krytů) v královské
komoře v nitru pyramidy. Pyramidy měly
stupňovitý tvar, schody, po kterých měl

faraón vystoupit na oblohu k bohu slunce. Až později se stavěly se šikmými hladkými stěnami.
Svá těla si nechávali balzamovat faraónové, později i všichni, kdo měli finanční
prostředky.
- Mgr. Drahomíra Bodláková -

byl na obtíž. Tak se stalo, že děvčata byla
z hospodářství vyháněna. Po kraji se potulovala družina hladových dívek, která jedna
u druhé hledala pomoc a slovo útěšné. Přišla-li družina ke vsi, hospodáři na ně posílali
psy a násilně je vyháněli za humna. Smutný
pohled byl na tu rozedranou dívčí tlupu, jak
bezcílně chodí krajem počtem se množící.
Děvčata se rozhodla, že se vydají do Záhorácka, kde mohla být naděje, že lidé je
vřeleji přijmou.Avšak i zde byly odmítány
a provázel je jen hlad…
Zde se k družině přidala vyhnankyně
s jménem neobvyklým. Říkali jí Bořka,
neboť v bořských lesích vyrůstala. Smutně
kráčela mezi svými družkami a prach na
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jemné tváři jí smývaly slzy. Když jednou dívky
spočinuly, aby načerpaly sil, vyskočila Bořka
na balvan u cesty a k družkám promluvila:
„Což jsme horšími tvory před Bohem, že
takto se žalostně musíme plahočit? Což
máme jiné žádosti a menší hlad, že nám je
takto krmě upírána? Vztyčme, mé družky
hlavu! Stálé sídlo hledejme, abychom bez
strachu mohly usínat, samy se bránit budeme a obživu si obstaráme.“
Na družky slova ta zapůsobila silně. Pozvedly
hlavu k nebi a na skálu nad nimi se zahleděly.
„Tady vybudujeme svůj domov,“ zvolala
Bořka a na tvářích dívek se po dlouhé době
objevil úsměv.

Dívky se daly do díla. Ve vesnicích v okolí
mizely věci potřebné k hospodářství. Venkované nevěděli, kdo to byl ten poberta, ale
brzy se rozneslo, že nad soutokem jejich
potoka s Vltavou vyrostl opevněný hrádek.
Dívky dosáhly dovednosti stavební, když staleté kmeny v důmyslné hradby otesaly, aby
je chránily před divokou zvěří a i před útočníky, sruby uvnitř hrádku jim poskytovaly
teplo a klid. Dívkám hluboké lesy dávaly
dosti zvěře k lovu, jemuž se brzy naučily.
Zbraněmi vládly lépe než muži nejen při lovu.
Očekávaly, že se brzy budou muset bránit,
neboť nespokojenost vesničanů z okolí rostla.
Kdo by se taky smířil s tím, že jejich hospodářství byla často napadána chrabrými lapky.
Nikdo zatím netušil, že postrachem kraje
jsou krásné bojovnice. Oblékaly se jako
muži. Svá ňadra si nezřídka pevně utahovaly,
aby jim nebránila ve střelbě luky a samostříly. Když však jeden malý chlapec družinu
sledoval až k hradu, bylo vše prozrazeno.
Osádku tvořily jen dívky.
Jakmile se tato zvěst roznesla krajem, dívčí
družina se rozhojnila. Přicházely sem dívky
nejen vyhnané, ale i ty, které byly doma
nespokojené, jimž muži ubližovali nebo které
se snimi jinak nepohodly.
Více krků bylo třeba nasytit. Tak se loupeživé
výpravy množily. Dívky byly pro kraj ještě více
nebezpečné. Nutně se schylovalo k boji.
Mužů však bylo málo, takže jejich armáda
byla slaboučká. Dívky byly dobře připraveny
a každý útok odrazily. Na obléhání hradu
neměli vesničané čas.

Kočka je velmi dokonalé zvíře,
pokud jde o stavbu těla a celkovou její konstituci. Kdyby
byla daleko větší, než ve
skutečnosti je, byl by to nejdokonalejší predátor mezi
kočkovitými šelmami.Má stále
velmi blízko ke svým divokým
žijícím předkům, jako žádné domestikované zvíře. I když si svůj život řídí sama
a zdánlivě není závislá na člověku - postrádala by jeho společnost.
Mnoho lidí právě tuto nezávislost, samostatnost a dokonalost lovce na kočkách
přímo fascinuje.
Říká se, že kočky nemilují lidé s diktátorskou povahou,protože kočce se nedá
poručit a nenechá se sebou manipulovat.
Naopak lidé s uměleckými sklony
a zaměstnáním mají kočky rádi, protože je
při práci neruší, poskytují jim společnost
a někdy i inspiraci.
Kočka je velmi dobře přizpůsobena k lovu
a volnému životu. V její páteři je každý
obratel volně zaklouben do dalšího,
a proto má tak pružné tělo.
Když si kočka provádí svou očistu, dokáže se přitom ohnout až o 180 stupňů.
Kočka nemá klíční kosti a přední nohy
jsou volně připojeny k plecím. Z toho

Plynula voda v řece i v zurčivém potoce
a i mezi mládenci se začal projevovat nepokoj. Nejkrásnější dívky jsou ukryty na hradě
a pro ně zbývají jen vdovy a - a ty, o něž moc
nikdo nestál.
Družina nespokojených mládenců se vydala
k hradu. Nejdříve chtěli vyjednávat, aby
dívky opustily hradby. Vyslali tedy nejstatečnějšího z nich, kterému říkali Antal. Ten
zabušil na vrata a požádal, aby mohl s Bořkou jednati. Dlouhé jednání mezi čtyřma
očima nedopadlo dobře. Bořka jeho návrhy
zcela odmítla. Antal se vrátil do tábora zbědovaný, bez výzbroje a bez šatů. Do tábora
dozníval rozverný dívčí smích ze skály.
Bořku však vítězství neuspokojilo. Družky ji
spatřovaly postávat samotnou dlouze na
skále, jak břeh vltavský pozoruje. Ani hry,
jichž se tak ráda zúčastňovala, ji radosti
nepřinášely. Na dívky padla obava o svou
náčelnici. Není snad nemocná?
Samy z hradeb pohlédly na meandr řeky.
Spatřily krásné muže, jak se noří do chladných vod. Na tvářích dívek se objevil růženec. Ten večer každá mlčky ulehla, aniž by
se družkám svěřila.
Ani na druhý den dívky nepřemohly rozmrzelost. Stále častěji vystupovaly na skálu , aby
břeh pozorovaly. Ani medovina v podvečer
je nedokázala rozradostnit. Kam se poděla
veselost a radost z her? To trápilo Bořku,
která sama nosila těžkou hlavu.
Když už děvčata reptat počala, svolala si je
Bořka. „Vím co vás, mé družky, trápí. Sama
cítím to, co vy. Táži se vás, zda chcete,

důvodu mohou nohy ztlumit každý dopad
při skoku a dokáže chodit i po úzké římse.
Kočka ale není schopna rychle a vytrvale
běhat.
Kosti rostou pouze v mládí. Každé kotě
potřebuje mimo kvalitní stravy také hodně
spánku, protože růstový hormon je produkován pouze v této fázi. Takže, když
kotě spí , tak roste.

Růst kostí ovlivňuje nejen věk, ale také
pohlavní hormony, které brzdí růstovou
aktivitu. Kastráti koček a kocourů rostou
rychleji a mají delší kosti nohou. Někteří
kastrovaní kocouři jsou doslova obři.
Kočičí oči jsou velké a rozsáhlým periferním viděním. Kočka nevidí všechny barvy,
protože loví většinou za soumraku a tak
nejsou barvy pro ni důležité. Sítnice kočičího oka není citlivá na červenou barvu,
takže tuto barvu kočka vůbec nevidí.
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abychom zde žily samy, nebo se oddaly krásným mužům, kteří na nás čekají v táboře.“
„Co radíš ty, naše náčelnice,“ ptaly se družky.
„Užily jsme ústrků od mužů doudlebských,
které by ospravedlňovaly nenávist do konce
života. Ale náš úděl, mé dívky, je jiný. Údělem žen je býti po boku mužů. Ukončeme
tedy nepřátelství…“
Po té se převlekly do šatů dívčích, otevřely
brány a průvodem přebrodily zurčivé vody…
Lid doudlebský by zachráněn.
Hradby dřevěné dávno zpráchnivěly, když již
nikdy nebylo potřeba, aby dívky hledaly
ochrany. To se jim dostávalo od svých mužů.
- Dr. Otakar Chmelenský, st. -

V úplné tmě kočka nevidí, jak si lidé myslí.
Je na tom stejně, jako člověk. K rozpoznání prostoru v úplné tmě ji pomáhá
vynikající sluch a čich.
Kočka vidí perfektně za svítání, za soumraku a v hustém šeru.
Při lovu dokáže kočka být velmi trpělivá.Určitě znáte obrázek,kdy sedí nad
myší dírou ani se nehne a čeká a čeká,až
se dočká.Jakmile se kořist objeví,bleskově ji přitiskne předníma packama a pak
zakousne. Její špičáky jsou k tomu dokonale uzpůsobené.Hladová kočka,která se
musí sama živit, svou kořist zabije okamžitě, nemůže riskovat, že by jí utekla.
Kočky, které loví hlavně pro radost, si
s kořistí hrají a tím si vlastně odreagují
napětí, které předchází první fázi lovu,
když na kořist čeká.
Koťata mají 26 mléčných zubů a dospělá
kočka má 30 zubů. Sluch je u koček výborný,slyší i ten nejjemnější šelest. Může ucho
natáčet tam, kam potřebuje, protože více
než tucet svalů jí to umožňuje.
Kočičí vousy jsou velmi citlivé na dotek.
Koťatům rostou již v děloze. Hmatové
vousy jsou i nad očima a na lících, které
vlastně chrání oči.
Rozpětí vousů umožňuje kočce zjistit
jakoukoliv štěrbinu, kterou se může protáhnout. Je to vlastně měřítko, že kam se
vejde hlava, vejde se i tělo.

Šest řad hmatových vousů se nachází
také na zadní straně předních nohou.
Kočky mají 3 krevní skupiny A, B, AB. Většina koček má skupinu A. Krevní skupiny
se mění podle zeměpisných oblastí, skupina AB je vzácná. Krvinky se u koťat tvoří
v játrech a slezině a u dospělé kočky
v kostní dřeni.
Kočky se narodí s různými instinkty, jako
je ochrana teritoria, značkování , lovecké
schopnosti, výborné mateřské instinkty,
ale hodně se musí také naučit. Pokud

O bylinách a o zdraví
Bolest v zádech
V dnešní době trpí bolestí
v zádech většina lidí, kterým je
přes 50 let, ale přibývá i mnoho
mladších. Zmíním se zde
o některých příčinách, které můžete
snadno ovlivnit.
Špatné držení těla, dlouhodobé sezení
v nesprávné poloze (sedavé zaměstnání), netrénované břišní svaly (svalová
slabost), neopatrné zvedání břemen,
nešikovný pohyb …
Poškození zad, která jsou častá:
- namožení svalů a vazů
- poškození meziobratlových skloubení
- výhřez meziobratlové ploténky
- osteoporóza
- ischias
Prevence
- velkou pomocí je, pokud udržujeme pružnost a sílu v zádech každodenním cvičením
- máte-li sedavé zaměstnání, snažte se mít
kolena ohnutá v pravém úhlu, bederní
krajinu podepřenou a rovná záda
- noste pohodlnou obuv, která umožňuje
normální držení těla, nápomocné mohou

Ze zubní ordinace
Téma: Prevence
Obsah tohoto slova už skoro všichni znají
- to znamená předcházet problémům
- například:
1. přecházet opatrně silnici
2. nesedat za volant pod vlivem alkoholu
3. nerespektovat rady odborníků v období, když nám příroda přinese nepříjemná
překvapení ohrožující život
Ale teď se chci soustředit na prevenci
v mém oboru:
Péče o zdraví zubů i celé dutiny ústní.
Práce zubní lékařky byla mým koníčkem,
a tak jsem se maximálně snažila zbavit své
pacienty strachu ze zubařů. Stále platí
rčení:
„Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí“. Ten,

koťata vyrostou mezi lidmi, naučí se, kde
je bezpečí, pokud takový domov najdou.
Zdivočelá koťata bývají po celý život
plachá a nedůvěřivá. Přátelská jsou
pouze k člověku, kterého dobře znají,
krmí je a chová se k nim laskavě. Kočky
jsou hlavně lovci-samotáři, nežijí ve smečkách, ale jejich tak zvaná kočičí shromáždění, kdy sedí pohromadě několik
koček, kocourů a vzájemně si upravují
kožichy, je stále záhadou pro zoology.
- Květa Pavčíková být i ortopedické vložky do bot
- k práci na zemí se neohýbejte, raději si
klekněte (pletí, sázení)
- důležitá je poloha při spánku a správná
volba matrace
- při zvedání břemen se neohýbejte, pokrčte kolena a zdvih provádějte s rovnými
zády
- těžkou tašku neneste v jedné ruce nebo na rameni, rozložte si břemeno do
dvou tašek nebo zvolte batoh
- naučte se ovládat stres
- naučte se správně dýchat
Svalové napětí v šíji a ramenou bývá často
projevem psychického nebo emočního
stresu. Dech se stává mělkým, a tím se
snadno zablokuje krční páteř. Proto je velkou pomocí pravidelné dechové cvičení:
Pohodlně se posaďte, nohy i ruce jsou
podél těla (ne zkřížené), zhluboka se
nadechujte nosem, dech chvíli podržte
a pak volně vydechujte. Snažte se, aby
váš dech proudil do oblasti pupku.
Podrobně se ke stresu a dechovým
cvikům vrátím v příštím článku.
Léčení:
Správně použitá vodoléčba upravuje
krevní oběh a podporuje uzdravování.
kdo návštěvu zubní ordinace odkládá,
nedává lékaři možnost na bezbolestné
ošetření. Pak se strach pacienta z další
návštěvy u lékaře jen zvětší.
Proč tedy navštěvovat zubní ordinaci
PREVENTIVNĚ i v době , kdy nás nic
nebolí?
V současné době, kdy je ve zdravotnictví
spousta zmatků, chci zdůraznit, že i pojišťovny uznávají potřebu prevence – konkrétně dvakrát ročně bezplatnou kontrolu
u zubaře. Zkušení lékaři objeví problémy
ve vašich ústech a poradí, co je vhodné
pro Vás udělat, protože poznají, co Vám
konkrétně pomůže. Dnes jsou zubní ordinace vybaveny k ošetření i nadstandartním vybavením, na tuto péči musí pacienti připlácet. Je tedy na každém, co je
ochoten pro své zdraví udělat.
Pokračování příště.
- MUDr. Mašková Miroslava STRANA 10

Při bolestech zánětlivého původu
užívejte jen studený obklad. Bolesti
namožených svalů, nebo ischiatické
bolesti zmírní horký obklad – dobře vyždímaný horký ručník. Na ztuhlé šíjové svaly
pomůže střídání teplých a studených
obkladů po dobu 20 min. Teplý obklad
nechte působit 3 minuty a studený
1 minutu.
Rostlinné léky:
Při ischiatických obtížích vtírat do kůže
třezalkový olej.
Dle potřeby můžete vyzkoušet
- horký obklad ze zázvoru na ztuhlost
- z heřmánku na otoky a záněty
- z přesličky při osteoporóze
- možno použít i zábal ze spařené cibule
- některým lidem uleví čaj nebo likér
z kuliček černého bezu
Důležité:
Poraďte se s lékařem nebo rehabilitačním pracovníkem. Velmi prospěšné jsou
rehabilitace, masáže a cvičení, které vám
odborník doporučí. Nepodceňujte jakoukoliv bolest v zádech. Všímejte si, jak
chodíte, stojíte a sedíte.
- gaudi -

Společenská kronika
K významnému životnímu
jubileu blahopřejeme:
paní Eleonoře Pilsové
z Holubova - 83 let
panu Jaroslavu Fraňkovi
z Holubova - 84 let
paní Marii Vávrové
z Holubova - 92 let
paní Ruth Hálové
z Holubova - 81 let

Narodili se noví občánci:
Jan Sixl z Holubova

Milí čtenáři,
i v tomto roce jsme již zásobeni novými
knihami, z kterých můžete vybírat.
Hned v úvodu nabídnu knihy pro dobrou náladu
Fuchs Richard – „Vítej marode!“, což
je světový humor, dále od Thiele Vladimíra – „Fůra humoru“ anebo knihu
„Encyklopecie humoru“.
Kdo má rád tajemno, jsou tu dvě knihy od
Heleny Braunové – „Českokrumlovské domy“ a „Českokrumlovské
tajemno“, budete překvapeni, co se
skrývá ve známých místech, kudy tak
často procházíme. V další knize se
seznámíme s historií letohrádku Hvězda, příběh o veliké lásce, která se nezalekla obětí napsala Zora Bosáková –
„Plný pohár vína.“
Walloth Wilhelm v knize „Faraonův
poklad“ vypráví napínavý příběh o budování hrobky Ramesse II.
Z ženských románů jmenuji – „Vášnivá
sezóna“ od Danielle Steel, „Dotyky
lásky“ od Krentz J.A. známý televizní

Pro tentokrát jsem pro naše čtenáře
připravila recept na výborné zdravé jídlo:

Zapečený lilek
Lilek omyjeme a krájíme na plátky, které
ovšem nesmíme doříznout. Vznikne nám
taková jakoby harmonika. Jednotlivé
mezery mírně osolíme. Mezi plátky vkládáme plátek šunky, plátek sýra, kolečko
rajčete, kousek papriky. Pak lilek vložíme
do zapékací misky, zakapeme olivovým
olejem a můžeme okořenit dle chuti např.
grilovacím nebo italským kořením. Mírně

román „Co přináší řeka“ od Cato
Nancy.
Pro šikovné děti je tu kniha od Gardin
Nanon „Krátké hry pro dlouhé chvíle“
nebo „Malování na kameny“.
A pro malé děti pěkné pohádky – Moravec Otakar – „Ať bylo, jak bylo, z
komína se kouřilo“, Macourek Miloš
– „Pohádky“, Rawls Wilson – „Léto s
opicemi“.
A ještě pro trochu starší děti:
Prchal Josef – „Srnečka Lisi“.
Stomiš Miroslav – „Kamarád až do
oblak“,
Wilson Jacqueline – „První starosti“.
Při pečlivějším rozkoukání v knihovně
Vám určitě padne do oka ta pravá kniha,
je z čeho vybírat.
Malý dodatek pro zamyšlení i pro zasmání – čerpáno z měsíčníku AVE
z Lomečku.

Zimní trampoty s oblékáním
Paní učitelka ve školce pomáhá chlapečkovi s obouváním bot. Oba tlačili,
tahali, ale pořád se do těch botiček
nemohli dostat. A když se to konečně
podařilo, tak si oba upocení sedli, chlapeček se podíval na boty a říká: „Paní

podlijeme vodou a zapékáme nejprve pod
pokličkou a pak dopečeme otevřené.
Podáváme s vařenými brambory nebo
jen tak s pečivem.
Množství odhadnete – na jednu porci 1
malý nebo půl většího lilku a úměrně tomu
i ostatní ingredience.

Drůbeží salát
Kuřecí prsíčka mírně naklepeme, osolíme, opepříme a okořeníme dle chuti
a zvyklostí. Maso opečeme a dáme
vychladnout. Pak plátky nakrájíme na
tenké nudličky, vložíme do mísy a přidáme kousky kompotovaného ananasu,
pórek nakrájený najemno a promícháme

15. února t.r. jsme se naposledy
Za Karlem Švecem Dne
rozloučili s bývalým ředitelem zdejší
základní školy panem Karlem Švecem, který v této funkci působil v naší obci celých 30 let.
Většina z nás, co jsme mu prošli rukama jako žáci, nebo ti, co jim učil děti, nebo ti, kteří
s ním spolupracovali nebo ho jen znali, si ho budou pamatovat jako slušného, poctivého, obětavého a pracovitého člověka. Pan Švec měl vlastnosti venkovského učitele
v tom pravém slova smyslu – byl přísný a zároveň laskavý, dovedl pokárat, ale
i povzbudit a pochválit. Za těch třicet let vychoval řadu generací , s láskou pečoval
o své žáčky, pedagogický sbor i celou školu a vše, co k ní patřilo, zejména pak
o zahradu. Byl to prostě „ pan učitel“. Pan starosta J. Franěk použil při posledním
rozloučení s panem Karlem Švecem slova V. Nezvala, která mluví za vše.
Kdo poznal tě, ten měl tě rád,
uměl jsi pomoci, potěšit a rozesmát.
Takoví lidé by neměli umírat…
- MS STRANA 11

učitelko, my jsme dali botičky obráceně.“
Paní učitelka se také podívala a skutečně, boty byly obuty obráceně. Zachovala klid, znovu je sundala a znovu je rvali
na nohy. Tentokrát správnou botu na
správnou nohu. Potom se chlapeček
podívá na boty a říká: „to ale nejsou
moje botičky.“ Učitelka se kousla do
jazyka a místo toho, aby řekla: „To jsi
nevěděl dřív?“ s námahou zase botičky
sundala. Když byly boty dole, povídá
chlapeček:“To jsou boty mého brášky.
Maminka říkala, že je teď budu nosit já.“
Učitelka už už nevěděla, jestli se má
smát nebo plakat a znovu pomohla chlapečkovi do bot .
Když mu po té úporné práci pomáhala
do kabátu, tak se zeptala: „Kde máš
rukavičky?“
Chlapeček odpoví: „Rukavičky mám
schované v botičkách.“
Trestní proces s učitelkou začne příští
měsíc…
Takže raději se těšme již na konec zimy
a na brzké jarní sluníčko, a já se těším na
čtenáře.
- knihovnice M. Hrušková -

se zálivkou, kterou připravíme z ananasové šťávy, zakysané smetany, francouzské
hořčice a můžeme ještě přisolit. Navrch
posypeme hrubě sekanými vlašskými ořechy. Podáváme s pečivem.
Salát lze připravit i ze zbytků pečeného
kuřete.
Dobrou chuť přeje
- MS -

Upozorňujeme majitele psů,
že do konce května je nutno
zaplatit poplatek za rok
2007. Zároveň připomínáme těm občanům, kteří
dosud nepřihlásili své miláčky
do evidence psů,
aby tak učinili na obecním
úřadě.

Upozornění pro občany
Po projednání s vodoprávním úřadem Městského úřadu Český Krumlov
sdělujeme, občanům, že bližší informace a žádosti k zaregistrování studny
bude možno obdržet u nás na Obecním úřadě v Holubově.

Oznámení
Sleva 50% - 70 %
v dubnu bude
probíhat v prodejně

HANY
u paní Jakubcové
výprodej oděvů
v nadměrných
velikostech
(kostýmky, halenky,
sukně, saka, obleky,
kalhoty, košile)
dámské vel 48 – 60
pánské bel. 58 – 66
prodejna HANY
nám. T.G.Masaryka 15
382 03 Křemže
(tel. 380 741 710)
ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO
PODKLEŤAN KŘEMŽE
PŘIJME PRACOVNÍKA DO
ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY.
INFORMACE NA TEL. :
602 741 917
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