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Zpráva z jednání OZ
ZO projednalo a schválilo

•

podání žádosti o pronájem prodejny
potravin v Třísově

• podat žádost na investiční dotaci na po-

řízení dýchacích přístrojů pro zásahovou
jednotku SDH Holubov

• uspořádání sněmu starostů okresu ČK v Holubově

• prodej části pozemků přilehlých k nemovitosti čp.66 v Třísově dle nového geometrického plánu

•

opravu hráze a s tím spojené vyčištění
požární nádrže v Holubově u Dolejších

• žádost SDH Třísov o zajištění výroby 4 ks
WC na návsi v Třísově

•

podání žádosti o dotaci z grantu Jč kraje na výměnu oken v hasičské zbrojnici
v Holubově

• podání žádosti o dotaci z grantu Jč kraje
na pořízení čerpadla pro SDH Třísov

•

zajištění sběru železného šrotu a svoz
nebezpečného a velkoobjemového odpadu

ZPRÁVY ZE ŠKOLY - CO NÁS BAVÍ

- Jaroslav Franěk, starosta obce -

O dění v naší pirátské škole Vás informujeme
pravidelně, proto mi dovolte, abych zrekapitulovala několik posledních akcí, jež se udály
od posledního vydání Holubovského zpravodaje.
Velké vánoční těšení prožívali naši piráti
celkem intenzivně, ale ani na chvilku si
nemohli vydechnout, protože se drží hesla:
Nejdřív povinnosti a potom zábava. To

znamená, že jsme všichni poctivě nacvičovali
již tradiční společný Živý Betlém. 19.
prosince jsme se u kapličky snažili, jak nejvíc
umíme a konečný výsledek jste mohli
ohodnotit sami, tedy pokud jste dorazili.
Nám se u kapličky líbilo a hned druhý den
jsme se rozhodli oslavit Vánoce společně
v naší školičce. Donesli jsme si cukroví, uvařili
čaj, předali dárky a těšili se ze společně
prožitého času.
Hned po vánočních prázdninách jsme se
pustili do příprav zápisu do 1. třídy. Pro naše
budoucí spolužáky jsme nachystali malé
dárečky a netrpělivě čekali na jejich
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návštěvu. 17. ledna 2014 se k nám do školy
dostavilo celkem 19 dětí. To znamená, že příští
školní rok přibude 6 nových pirátů a 13
pirátek, které naučíme všemu potřebnému.
Řadu nových a zajímavých věcí si naši piráti
osvojili
během
lednového
tvořivého
dopoledne s Mgr. Václavou Bílkovou z Chlumečku, jež nás přijela seznámit s plstěním.
V první části se piráti seznámili s tím, jak se
zpracovává surová ovčí vlna, vyzkoušeli si její
praní, česání a předení na kolovrátku. Ve druhé
části si pak každý z nich vyrobil plstěnou ozdobu.

Během února nám výuku zpestřil výchovný
koncert - Hrátky s Mozartem. Interaktivně
formovaný koncert propojoval poslech písní
za doprovodu klavíru a zapojení dětí do
vyprávění o životě a díle hudebního skladatele
W. A. Mozarta. Takže si mohl každý pirát nejen
zazpívat, ale také zahrát si na vlastní tělo.
Dalším kulturním zážitkem byla návštěva
Městského divadla v Českém Krumlově, kde
jsme společně s kamarády ze školky v březnu
shlédli Žabákova dobrodružství.
Jedním z nejčerstvějších zážitků v našem

Zprávičky ze školičky

vypravili do Městského divadla v Českém
Krumlově. Děti shlédly představení
Žabákova dobrodružství. Velmi pěkně
vydařenou akcí v naší školce byl Karneval.
Toho dne dorazily děti i paní učitelky do
školky v maskách. Klaun ze společnosti
„U Ententýka“ se postaral o písničky,
tanec, hry…..zkrátka byla legrace. Do
konce školního roku nás s dětmi ještě čeká
výlet do planetária v Č. Budějovicích, výlet
vláčkem do Vrábče, oslava Dne dětí a děti
se mohou těšit na společný závěrečný
výlet. Ještě jedno datum by vám nemělo
uniknout, a to středa 25. června, kdy se
budeme od 15 hod loučit s našimi
předškoláky při Zahradní slavnosti.

I letos jsme se v povánočním čase s našimi
dětmi vydali na Tříkrálovou koledu. Přáli
jsme milou písničkou „My tři králové
jdeme k vám…“ štěstí a zdraví v několika
domovech. V lednu do naší školky zavítalo
divadlo „Máma a táta“ a přivezlo dětem
pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký.
Leden byl pro naše děti významný i zápisem do školy. Dne 17. ledna se zapsalo
18 nejstarších Medvídků do Základní školy
v Holubově. V únoru si děti během hudebního vystoupení zazpívaly písničky z pohádek. Také se hodně tančilo a došlo i na
sólové vystoupení nejodvážnějších zpěvaček. V březnu se předškoláci připojili ke
školákům a společně se autobusem

- Bc. Helena Čížková -

Masopust v Krásetíně
Milí sousedé,
První březnový den jsme v Krásetíně oslavovali
masopust. A oslava to byla opět velkolepá.
Před hospodou se sešlo kolem padesáti
masek, několik muzikantů a přihlížejících a dva
povozy. Jako tradičně jsme nejdříve dostali
svolení od pana starosty, posílili masopustního
ducha a pak se v průvodu vydali obcházet ves.
Za doprovodu hudby jsme tančili a hlavně se
vydatně občerstvovali v každém domě, kde
nám otevřeli. Navečer jsme se pak sešli
v hospodě, kde byl průvod oficiálně ukončen.
Hudba, tanec a zábava ale pokračovaly dál
a tak jsme mohli posilovat svého ducha

pirátském plutí je bezesporu projektový den s
příznačným názvem Tajemství strašidel. Na
tento den bylo všem pirátům dovoleno se
převléci za všeliká strašidla, kterých jsme
27.února měli plnou školu. Během celého
dopoledne čekala na naše strašidla řada
záludných úkolů, při nichž se nejen naučila
něčemu novému, ale i zasmála. A proto se už
nyní těšíme na další projektové dny, které na
nás čekají.
- Mgr. Jana Knížková, vychovatelka ŠD -

Na závěr důležité pozvání pro nové malé
zájemce:
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V HOLUBOVĚ
proběhne ve dnech
7. - 9. dubna 2014 od 8.00 - 11.00 hod.
Jinak po dohodě na tel. 380 742 020
Těšíme se na Vás!

a naplňovat svá břicha až do noci. Děkujeme
všem, kteří se přišli bavit s námi, obdařili nás
svou pohostinností anebo jakýmkoliv jiným
způsobem přispěli k tomu, abychom mohli
masopust pořádně oslavit!
- Anežka Valentová -

strana

2

Proč bychom se netěšili, když
k nám přišel masopust…
Takto se zpívalo v sobotu 1. 3.2014 v Krásetíně
při masopustním veselí. Upravená píseň zněla
dle známého sboru z opery Prodaná nevěsta.
V úvodu dostala akce symbolické povoleno od

starosty obce Holubov pana J. Fraňka. V mikroregionu obcí v Podkletí pisatel zprávy navštívil
několik masopustních průvodů. Jejich úroveň
nehodlá vzájemně porovnávat. Jisté je, že
masopust v Krásetíně byl v barvách i tvarech
různých masek originální. Při návštěvě maškar
byli obyvatelé obce pohostinní. Karneval se
vydařil. Je to zásluha organizátorů a malých
i velkých účastníků.
Těšme se na příští masopust v roce 2015.
- Z. Hosman -

Masopust v Holubově

jako každoročně i letos vyrazil masopustní
průvod Holubovem, přestože byl tentokrát
opět v neděli, i tak se sešlo dost masek, které
se po udělení povolení koledovat, vydaly na
obchůzku obcí.
- MS -
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Postní zamyšlení
Katolík má dle církevního práva povinnost
alespoň jedenkrát ročně jít ke sv. zpovědi
a sv. přijímání. Většina z nás si dělá duševní
úklid dvakrát do roka, před Vánocemi a před
Velikonocemi. Ale mnozí z nás s tím máme
problém. Měli bychom zpytovat svědomí,
pak svých hříchů litovat a pak se z nich ve
zpovědnici vyznat. To jsme se učili v náboženství. I to, že máme ve zpovědnici začít:
„Zpovídám se Bohu všemohoucímu a vám,
otče duchovní, že jsem se těchto hříchů
dopustil…“ A teď jak do toho?
Asi nejsem sám, kdo s tím má problém. Také

máš pocit, že až tak vážný hřích jsi vlastně
neudělal? Nikoho jsem nezabil. Nikoho jsem
neokradl. No dobře, ale to nikomu nepatřilo,
to bylo státu… Jestli jsem byl svojí ženě
věrný? Vždyť prý většina mužských své ženě
celý život věrní nejsou… Byl jsem na svoji
ženu škaredý? Nu jo, ale když ona si začala…
Že jsem byl škaredý na svého souseda?
Kdyby si byl nezačal… Občas zpovědník je
překvapen, jak místo svých hříchů
přednášíme hříchy svých bližních. To se pak
ale špatně k takovým hříchům prožívá
lítost… A bez ní není sv. zpověď platná. Co
s tím?
Doporučuje se číst si denně v Písmu sv.
Narazíme na hodně osobních výzev k nám,

co bychom měli dělat. Když jsme však k sobě
poctiví, pak si uvědomíme, že ty výzvy
nemáme odvahu plnit. Ono se řekne,
následovat Krista, ale víš jak skončil? A jak
skončila většina těch, kteří ho následovali?
Následuj Ježíše a Církev tě zbaví vysokého
úřadu. Všichni svatí s tím měli problém...
To zrovna jsem nevybral to pravé ořechové?
Moc málo křesťanů bere vážně výzvu, že mají
následovat Ježíše Krista. To přece nejde…
V dnešní době… To není pro mne… A že
bych mohl mít těžký hřích? No, to už vůbec
ne! Nikoho jsem nezabil, nikoho jsem
úmyslně nepoškodil, nikoho jsem úmyslně
neokradl, nikomu jsem úmyslně nelhal…
Vždyť já jsem vlastně hodný člověk. Z čeho se
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mám zpovídat? Může snad někdo říci, že
jsem mu ublížil... Tu třísku v oku bližního
vidíme tak snadno, ale trám v mém oku? Ten
je tak podivuhodně průvidný…
Je mnoho věřících, kterým současná
zpovědní praxe vyhovuje. Ti nemají důvod,
cokoliv ve svých zvyklostech měnit. Toto
povídání je jen pro ty, kterým tradiční
zpovědní praxe nevyhovuje, kteří kvůli tomu
oddalují sv. zpověď tak, že najednou zjistí, že
u zpovědi nebyli již několik let.
Carlo Maria Martini pro tyto lidi doporučuje
naše úsilí o smíření s Bohem vést formou
kajícího rozhovoru s knězem. Takový
rozhovor by měl mít tři části: Vyznání chvály,
vyznání života a vyznání víry.
První část může být vedena formou děkovné
modlitby nebo formou dialogu s knězem.
S vděčností tak předkládáme vlastně Bohu,
jaké radosti jsme poslední dobou, od posled-

ního takového rozhovoru prožívali, co jsme
s Boží pomocí poznali, pochopili, jaký
konkrétní problém se nám podařilo vyřešit,
jaký konkrétní vztah se nám podařilo
vylepšit, která slova bible se nám podařilo
nově pochopit, co krásného se nám podařilo
udělat a prožít. Mnoho k tomu
nepotřebujeme, abychom prožili vděčnost
a veřejně ji přiznali.
Následuje vyznání života. V této chvíli si
uvědomujeme, co se nám nelíbilo, čeho
bychom se chtěli zbavit, co bychom chtěli
změnit, co bychom nejraději vzali zpět.
Nemusím hledat svoje hříchy, ale spíše to, co
nás vzdaluje od Boha, co způsobuje naší
stísněnost před Ním. Mám šanci pochopit, co
mne vede k tomu, že jsem vůči někomu zlý,
proč někoho nenávidím, proč se někomu
vyhýbám, proč jsem nezkrotný v jídle, v pití,
proč nejsem ochoten se více hýbat, nebo

více pečovat o svoje tělo, které mi bylo
propůjčeno. (Jiné tady nedostanu.) Zde je
prostor uvědomit si před Bohem, v čem
chybuji v péči o svoje tělo, svoji rodinu, svoji
obec, svoje přátele… Možná se budu i za to
stydět, jak o to vše špatně pečuji.
A na závěr je vyznání víry v to, že Bůh mne
má rád přes to všechno, jak hospodařím s Jím
svěřenými hřivnami, že dokáže odpustit
všechno, co se mně na sobě samém nelíbí, že
mne má rád mnohem víc, než jsem já sám
schopen pochopit.
Takového kajícího rozhovoru je schopen
každý. I ten, který tvrdí, že v Boha nevěří. Proč
to nezkusit? Aspoň jednou za rok… Já věřím,
že najdeš kněze, který se nezděsí, když
k němu přijdeš do zpovědnice: „Pane faráři, já
stejně nevěřím, že Pán Bůh je. Ale co kdyby.
Chtěl bych to mít i Ním srovnané…“
- MUDr. Bohumír Šimek -

Karneval
Nejen dospěláci na masopustních průvodech
v Krásetíně a Holubově, ale i děti oslavily
masopust 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 -

Upozornění pro občany

Upozorňujeme občany na zákaz zakládání a
rozšiřování černých skládek kdekoliv na
území obce Holubov. Všichni ti, kteří vozí
odpad na černou skládku za Jakešů, na
Bejkovku u rybníka, za trať u Ondráků a
jinam do různých struh a stok se vystavují
riziku udělení pokuty. Do té doby, než bude
vyřešena otázka odvozu biologického odpadu ke kompostování do Vrábče, si musí každý
nechat tento odpad na svém pozemku
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a zkompostovat si jej sám. Znovu připomínám, že větve ze zahrad obec zdarma
seštěpkuje, stačí se jen objednat a domluvit
na úřadě.
Ani situace ohledně třídění opadů není
v pořádku. Kolem kontejnerů je neuvěřitelný
nepořádek, odpad se válí po zemi

a v každém kontejneru je něco, co tam
nepatří. Velkoobjemový a nebezpečný
odpad si musí každý z nás nechat doma
a odevzdat ho zdarma při jarním a podzimním svozu.
Bohužel jsou mezi nám stále ještě občané,
kteří dosud nepochopili výhody systému

žetonů a možnosti bezplatného třídění
odpadů a žetony si nekupují, je potom
otázkou kam ukládají odpad, který nelze
vytřídit.
Pro ilustraci přikládám fotky z těchto
„krásných“ koutů naší obce.
- Jaroslav Franěk -

Zdravím všechny spoluobčany ,,pejskaře“. Chtěl
bych jim touto cestou
poděkovat za nezapomenutelné zážitky z procházek
po Holubově. Se svým synem často a rádi
chodíme k rybníku krmit labutě a kačenky.
Od té doby, co začal syn dělat první krůčky
i venku, začali nám perné chvilky. Že jsme tu

a tam vyšlápli nějaké to hovínko a měli ho na
botě, dalo by se říci, že jsme měli koukat kam
šlapeme. Znáte ale malé děti, ty na nohách
nevydrží dlouho, často padají a nebo si jen
chtějí prostě sednout. Zkrácené procházky
díky psím exkrementům na jeho oblečení
mne vedli k napsání tohoto článku a tím
i k prosbě majitelům psů. PROSÍM, uklízejte
si po svých miláčcích a tím zlepšíte stav

zatravněných ploch v naší obci. Připojují se
zástupci SK Holubov, kteří řeší stejný
problém na místním fotbalovém hřišti. Hřiště
se stalo pro některé pejsky luxusním záchodem, avšak pro rodiče malých fotbalistů,
kteří se vrací z tréninku domů špinaví od
hoven místo od trávy a hlíny, noční můrou.

Tak jsme zase o rok starší, o zimě se dá
napsat, že nebyla, jaro neťuká, ale přímo buší
na dveře a než se to všechno naleje a napučí,
je ten správný čas na krátkou jarní procházku
někam, kam se až tak moc nechodí. Minule
jsem si tak nějak posteskl, že už není kam
v blízkém okolí chodit, kde jsme ještě

s „Toulkami“ nebyli, ale opak je pravdou,
a přiznávám, musel jsem se trochu zamyslet,
kam jsme se to ještě nezatoulali. Co se Vám
třeba vybaví, když se řekne „Ptačí stěna“
a kolik z Vás se tam bylo podívat a našli jste to
správné místo? Tak to teď se mnou můžete
napravit a nebo si to zopakovat.
Ptačí stěna je přírodní rezervace (PR)
nacházející se na jihozápadních svazích
kopce Bulového (953 m.n.m.), asi 4 km
jihozápadně od obce Brloh. V blízkosti se
nachází kopec Albertov (932 m.n.m.), na
který jsme se v srpnu 2009 zatoulali dokonce
na kole a připomenu, že na vrcholu
Albertova „novodobí
druidi“
udělali
kamenný kruh s docela příjemným energetickým nábojem. Současný ráz počasí zatím
výšlapu na kole moc nepřeje, až to budete
číst, může to být už jinak, a tak jsme

Děkuji s pozdravem
- Lubomír Bušta ml. -

s Jindřiškou a Aničkou sedli do auta a zajeli
přes Kuklov na Novou Hospodu u Březovíku,
kde jsme auto nechali a vydali se východním
směrem po cestě mezi dvěma domečky
k lesu a po půlhodině jsme četli první ceduli
se znakem CHKO týkající se Ptačí stěny
(viz foto).
Ptačí stěna je součástí CHKO Blanský les
a předmětem ochrany jsou podhorské
bučiny s příměsí jilmu horského, roste zde
i javor klen, vzácně javor mléč a na okraji
převládá smrk ztepilý. To vše se nachází
v nadmořské výšce kolem 800 m nad mořem.
Nejstarší stromy dosahují stáří až 150 let.
Rozloha je necelých 26 ha a PR byla
vyhlášena a vytýčena v roce 1996. Proč se
toto území jmenuje Ptačí stěna mi moc jasné
není, ale při výčtu vyskytujícího se ptactva
v době hnízdění to své opodstatnění asi má
a mohl by to být námět pro příští kresbu
našeho místního ornitologa Pavla Jakeše,
i s nějakým jeho vysvětlením. Byl zde totiž
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zjištěn výskyt 4 druhů sov - výr velký, sýc
rousný, kulíšek nejmenší a puštík obecný
a nějaký čas zde hnízdil i čáp černý.
Z pohledu lajka je to stráň porostlá převážně
buky a „osetá“ všemi velikostmi kamenů,
v některých místech srovnaných do tarasu
(viz foto), kde se v lesním porostu
nehospodaří, staré stromy jsou zde různě
popadané a ponechané svému osudu
a naopak nové stromečky z náletu jsou
chráněny sítí proti okusu. Pokud se rozhodnete se hned z kraje vydat touto strání
nahoru, na vrcholu přijdete k docela zajímavému skalnímu útvaru (viz foto), ale bez
výhledu do kraje. My jsme se nahoře přes
hřeben přehoupli a cestou necestou sestoupili dolů k lesní cestě, která nás přivedla zpět
k autu. Stručně se dá říci, že to byla taková
malá prověrka, jak jsme na tom s kondičkou
po letošní zimě. U auta jsem se začal šacovat
a hledat klíče, protože jsem si je jak jinak dal
do té správné kapsy, abych je neztratil.
Přátelé, také se Vám občas stává, že něco
hledáte a ne a ne to najít, anebo přijdete
domů z nákupu a zjistíte, že jste si zapomněli
koupit chleba? Pro mne, ale i pro lékaře je
vysvětlení jednoduché - máte nárok, je to
způsobeno věkem. Souhlasil jsem až do
chvíle, kdy se mi do ruky dostal vcelku nový
časopis s článkem „Jak v paměti nelovit, ale
jít na jistotu“ a dovolte mi, abych se
v krátkosti s Vámi o tyto poznatky podělil.
Paměť je schopna ukládat, uchovávat a vybavovat si informace v mozku. Protože je
vývoj mozku ukončen kolem dvacátého

pátého roku našeho života, je nabíledni, že
od té doby se začíná paměť zhoršovat.
Ovšem jen do okamžiku, než ji začneme
trénovat. Řecký básník Simonides udivil
veřejnost tím, že si pamatoval stovky jmen
lidí pohřbených pod sutinami budovy, jež se
zřítila jen pár minut potom, co ji on sám
opustil. Od té doby se jeho paměťová
technika, kterou popsal a jež dostala název
LOCI, stala předmětem zkoumání a vylepšování. Od té doby uběhlo dlouhých cca
2400 let, než se v osmdesátých letech 20.
století objevuje nový obor v této oblasti
- trénování paměti. Jako první s trénováním
paměti začali v Německu, kde byl v roce
1987 založen první svaz trenérů paměti.
V mnoha státech je tento obor ještě v plenkách, ale světe div se, u nás už existuje
a zakladatelkou je Ing. Dana Steinová.
Založen byl v roce 1998 a v roce 2002 bylo
v Praze založeno EURAG Memory Training
Center s cílem školit trenéry paměti, kteří
pomáhají ve státech, kde s tímto oborem
teprve začínají.
Většina z nás dříve narozených si začne dělat
starosti v případě, že si jdou pro něco do
lednice, a když jí otevřou, tak nevědí, co tam
vlastně chtějí, nebo si nejsou jisti, zda zamkli,
nebo stále hledají klíče, mobil, brýle atd. (ani
pomůcka K+M+B 2014 na dveřích nezabírá).
Tak to vůbec nejsou příznaky zhoršující se
paměti, ale je to pouze nedostatek naší
vlastní disciplinovanosti a nesoustředěnosti,
protože nemyslíme na to, co právě děláme,
ale naše mysl řeší úplně nějaký jiný problém

a my jako roboti automaticky dokráčíme
k lednici a přijde otázka: pro co vlastně jdu?
Trénování paměti není jen pro seniory nebo
pro ty, co mají pocit, že si nic nepamatují.
Trénování paměti je pro každého, kdo se
chce spolehnout sám na sebe a pro ty, co
mozkový trénink chápou jako formu
prevence případného onemocnění. Trénování paměti nelze jednoduše vysvětlit
dvěma, třemi slovy, ale lze to demonstrovat
příkladem: 11-ti ciferné číslo 84811174502
si lze zapamatovat následovně: v roce 84,
8.listopadu, ve třičtvrtě na šest večer, když
nebyl nikdo na poště, tak se tam objevili dva
zloději….. mozek si pomatuje raději příběh
nebo obraz, než čísla. A o tom to trénování
paměti je. Většina z nás používá mobil
a někdy je nucena ho vypnout a začíná
anabáze s PINem. Někde to mám napsané,
ale nemám to teď s sebou atd. Zkusil jsem
jednoduchou pomůcku: občas se dívám na
zprávy na Primě a ty začínají večer za pět
minut sedm, neboli - v 18,55 hodin a 1855 je
číslo PINu. Přátelé, na sto procent to funguje,
ale vymyslet si příběh, nebo takovouto
pomůcku dá trochu přemýšlení. Také bylo
zjištěno, že kvalitě paměti je prospěšný
pohyb a obzvlášť se doporučuje rychlá
chůze. Co dodat? Vydejte se na Ptačí stěnu
a malinko chůzi zrychlete a je to to pravé
ořechové. Pro ty, co by se chtěli dozvědět
více a mají počítač, jsou k dispozici webové
stránky www.trenovanipaměti.cz.
Mějte se dobře.
- vakl -

Zlatá svatba
V neděli 19. ledna 2014 oslavili manželé
Marie a Adolf Buštovi z Krásetína zlatou
svatbu. Přišli do naší obecní kaple, aby si
slavnostně připomněli svůj slib, který si dali
před 50ti lety – že půjdou spolu věrně,
v porozumění a lásce celým životem.
My jim přejeme hodně zdraví a spokojenosti
a aby spolu byli ještě dlouhá léta šťastni.
- MS -
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předmětem. Výborný masový předkrm, či
hlavní pokrm.

TRIBIT

MASOVÁ ROLÁDA
Tentokrát se s námi o své oblíbené a
vyzkoušené recepty podělila paní Helena
Hejnová z Holubova.

BRAMBORÁKOVÝ DORT
Upečeme bramboráky velikosti talíře. Ještě
na teplý bramborák mažeme sýrovou
pomazánku, topinkovou pomazánku, nivovou pomazánku. Střídáme pomazánky
a vrstvíme na sebe. Výborný je na bramborák,
v němž střídáme vrstvy ochuceného
špenátu a plátkového sýra nebo nakrájeného Hermelínu. Záleží na každém z nás, kolik
uděláme vrstev a jaký máme hlad! Povrch
dortu pomažeme některou zbylou pomazánkou a zdobíme kyselou okurkou, rajčetem,paprikou a kečupem. Výborný je dort
teplý, ale přijde k chuti i studený ráno po
oslavě.

SÝROVÁ POLÉVKA
1 litr vody povařit s masoxem. Přidat
krabičku taveného sýra a zahustit mlékem
s moukou. Povařit, nalít do talířů a navrch
posypat osmahnutou houskou. Výborné
a chuťově neodolatelné je vajíčko nastrouhané nahrubo, nasypané na polévce.
Můžeme ozdobit petrželkou, či pažitkou.

Bůček dvakrát umeleme, ochutíme kořením
jako na sekanou, přidáme mléko a necháme
do druhého dne v lednici uležet. Rozetřeme
na alobalu, pomažeme hořčicí, poklademe
salámem, usmaženým vajíčkem a dle chuti
poklademe hráškem. Stočíme a zabalíme do
alobalu. Pečeme cca 0,5 hod, alobal
sundáme s povrchu rolády a dopečeme do
zlatova. Výborné teplé, ale i studené.

30 dkg hl mouky, 10 dkg cukru, 1 dcl oleje, 2
vejce, 1/4 l vlahého mléka, 2 lžičky kakaa, 1
prdopeč. Žloutky a cukr utřít do pěny, z bílků
ušlehat sníh, přidat další suroviny a upéct.
1/2 l mléka a 2 van. pudinky a 2 vanilkové
cukry = uvařit kaši. Do vychladlého vmíchat
15 dkg másla a 10 dkg cukru. 2 balíčky BB
sušenek - světlé - poklademe ne krém. Uvařit
Salko v papiňáku cca 1 hod, nechat
vychladnout a vmíchat celé máslo. Potřít na
sušenky a polít čokoládou.
Dobrou chuť všem, kteří vyzkoušejí naše
nové recepty.
- MS Paní Romana Dolejší nám poslala foto
krásných velikonočních perníčků a přeje
všem spoluobčanům krásné velikonoční
svátky plné pohody a zdraví.

ŠPAGETOVÝ DORT
Uvaříme 1či 2 balíčky špaget. Rozdělíme na
tři části - jeden díl smícháme se špenátem,
druhý díl s Kari kořením (málo) a s kukuřicí,
třetí díl s kečupem. Ještě teplé dáme do
vymazané dortové formy. Můžeme střídat
barvy, nebo dát každou barvu špaget jen
jednou. Necháme vystydnout, vyklopíme
a zdobíme taveným sýrem a zeleninou.
Můžeme dort jíst studený, i když je výborný
i ohřátý v mikrovlnce.

BŮČKOVÁ TLAČENKA
1kg bůčku, 4 vejce, 30 dkg salámu, 4 syrová
vejce, pepř, sůl, paprika, Vegeta, Kari koření.
Bůček umeleme s česnekem, okořeníme,
osolíme a přidáme ingredience. Dáme do
sáčku na tlačenku a zavážeme gumičkou.
Vaříme 1,5 hod, vyndáme a stlačíme těžkým

Projekt Novodobá sanitka

byl spuštěn v Českých Budějovicích v srpnu
2013 a od té doby si získal sympatie mezi
zdravotními středisky, lékaři a pacienty.
Podle novely zákona z května 2013 o přepravách do počtu 9 osob včetně řidiče spadá
každý přepravce, který inkasuje peníze
v hotovosti ve voze pod taxipřepravu.
Novodobá sanitka pod tuto novelu také
spadá, a proto má auta vybavená taxametry,
což je ale asi tak jediné shodné s klasickými
taxíky.
Naši řidiči v Českých Budějovicích mají
akreditované kurzy PP a zdravotníka
u Červeného Kříže, dále kurzy práce
s vozíčkáři, tudíž mohou zaštiťovat i hromadné sportovní akce, školy v přírodě,
zotavovací akce pořádané státními, nestátními či soukromými subjekty.
strana
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Zdarma dále poskytujeme služby jako
doprovod, asistence klienta, čekání s klientem v ordinacích do 30 minut, domluva se
sestrou ve zdravotních střediscích, vyzvednutí léků, nákupy, doprovod a vyřízení
formalit na úřadech, převoz zásilek a břemen
- což vítají lidé imobilní (vozíčkáři) a málo
pohybliví občané. Dále je zdarma doprovod
rodinných příslušníků při převozech.
Služba je dostupná pro kohokoli - děti, mladí
či lidé středního věku, senioři.
Ceny převozů máme srovnatelné právě
s neziskovými organizacemi (pečovatelské
služby):
- ceny převozů po městě se pohybují kolem
15 Kč/km
1 jízda 60 Kč krátké dojezdy, 70 - 80 Kč
- 1jízda pokrytí Budějovic, 90 - 100 Kč 1 jízda
mimo město obce kolem + služby zdarma.

Vážení,
V Hostinci u Kuchařů se blíží začátek nové
hudební sezony, a proto bychom Vás rádi
připravili na to, co se u nás letos bude dít.
Zahajovací koncert, který výjimečně ještě
plánujeme v hospodě, bude patřit STRING
TRIU, (latino-)jazzové kapele, kterou jste u nás
již mohli slyšet vícekrát. Od konce dubna se
již budou (pokud nám bude počasí přát),
konat koncerty venku, na dvoře, a to téměř
každých čtrnáct dní. První z nich bude kapela
MILOKRAJ, která se zaměřuje na lidovou
hudbu, další se bude nést v duchu jazzu

Oznámení pro občany
Sběr železného šrotu se uskuteční na
území obce v sobotu 26. dubna 2014.
Šrot můžete nechat před domem,
pouze odlehlá místa raději hlaste
předem na obecním úřadě.
V sobotu 3. května 2014 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

- pojezdy ve městě do 2 km jsou 60 Kč za
převoz
- ceny dálkové jsou 10 - 12 Kč/km
Cena je stanovena předem - neplatí pojezdy
v zácpách, čekání a prázdný vůz, ani
asistentku při převozech.
Jezdíme celou Českou republiku (výlety,
lázně, nákupy, letiště) i cizinu.
Služba je nejen pro seniory a nemocné.
Služba je pro všechny věkové kategorie
- odvoz kamkoli.
Pracovní doba od 6.00 - 16.00 hod.
Po domluvě i jiné časy - možné i noční
dálkové převozy + víkendy.
Takové ceny a služby neposkytuje žádná
komerční přeprava v okolí. Navíc pro stálé
klienty děláme cenové bonusy - dostávají
a stylu kapely Spiritual kvintet, se kterou
zpěvačka IRENA BUDWEISEROVÁ dlouhou
dobu zpívala. Další kapelu s názvem HM…
není snadné přiblížit, kdo je ale zná, určitě
přijde, a ten kdo ne, může očekávat příjemné
překvapení. Další na řadě bude SYLVIE KROBOVÁ, určitě silný zážitek pro ty, kdo se
nebojí, OLDŘICH JANOTA, solitér s kytarou,
který Vás zavede do jiného světa, a ROMAN
DRAGOUN, kultovní rocker – klávesista. Po
krátké pauze nás navštíví skupina MDŽ, tři

k jízdám klientskou kartu na razítka za jízdu.
Doufáme, že jsme vám trochu přiblížili naši
službu, která je velmi žádaná.
Rádi bychom Vám naši službu představili
osobně a domluvili se na bližší spolupráci.
Děkujeme za Váš čas věnovaný našemu
e-mailu.
S přáním hezkého dne
David Klein
Novodobá sanitka, České Budějovice
Tel: +420 604 960 275
Web: www.novodobasanitka.cz
Mail: ceskebudejovice@novodobasanitka.cz
mladé písničkářky se svými osobitými
projevy, dále LENKA DUSILOVÁ a BEATA
HLAVENKOVÁ, tedy zpěvačka, kterou není
třeba představovat, spolu s jazzovou
klavíristkou. Po prázdninách se Vám ještě
přijede ukázat VLADIMÍR VÁCLAVEK se svým
sólovým projektem a tečkou za naším
programem bude duo LADA ŠIMÍČKOVÁ
A IVO CICVÁREK se svými příjemnými
písničkářské šansony.
Více o jednotlivých koncertech na
WWW.UKUCHARU.EU
Budeme se na Vás těšit!
Srdečně zveme na koncert
zpěváka a kytaristy

Slávka Klecandra

Kdy: neděle 6. dubna 2014
Od: 15 hodin
Kde: Husův sbor CČSM v Křemži
vstupné dobrovolné

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,
ne pro podnikající.

Upozornění pro majitele
domácích mazlíčků
do konce května je nutno dle
obecní vyhlášky uhradit poplatek za psa.

Holubov - transformátor u Gondeků 8.40 - 9.00 hod
Holubov - nádraží ČD
9.00 - 9.30 hod
Holubov - hasičská zbrojnice
9.35 - 9.50 hod
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Občanské sdružení Diakonie Broumov
je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany
z okraje společnosti – materiální
pomoc sociálně potřebným, azylové
ubytování i pracovní příležitost.

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
• Letního a zimního oblečení /dámské,
pánské,dětské/

• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek,
záclon,

•

Látky (minimálně 1m2, prosíme,
nedávejte nám odřezky a zbytky látek)

•

Domácí potřeby-nádobí bílé i černé,
skleničky- vše nepoškozené

• Vatované a péřové přikrývky, polštáře
a deky

• Obuv – veškerou nepoškozenou
• Hračky – nepoškozené a kompletní
• Peří, péřové přikrývky a polštáře
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

•

ledničky, televize, počítače a jinou
elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů

• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty
se transportem znehodnotí

• znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční:

Prodám

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

dřevěnou boudu, vhodnou na zahradu.
Rozměry: šířka 2.10 m, délka 2,30 m, výška 2.40 m.
Cena 19.000 Kč.
Zájemci mohou volat na telefon 721 868 199

SMS
Znovu připomínáme, že
tam, kde není slyšet hlášení
místního rozhlasu, je možno
požádat na obci o zasílání sms
zpráv. Své číslo mobilního
telefonu můžete nahlásit osobně
na obci nebo na tel. 380 741 229
nebo na mail adrese:
sekretariat@holubov.cz
Vzhledem k tomu, že tato služba je
zpoplatněna, zasíláme sms zprávy
pouze na jeden telefon do rodiny.

dne:
čas:

11. 4. 2014
17 – 18 hod.

dne:
čas:

12. 4. 2014
14. 30 – 16 hod.

místo:

Holubov u Fraňků

Věci prosíme zabalené do igelitových
pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Prosíme o finanční příspěvek na dopravu
Děkujeme za Vaši pomoc.

Redakční rada
Holubovského zpravodaje
přeje všem občanům
radostné Velikonoce.

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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