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Vánoční strom v Holubově
Na četné připomínky občanů k vánočnímu
stromku v Holubově – jak jistě víte před
dvěma lety byl větrem zničen strom na návsi
a tak jsme loni nechali nazdobit provizorně
strom v zahradě paní Kalibové u nádraží.
Jelikož ani plošina, kterou jsme museli objednat, nebyla levnou záležitostí, rozhodli jsme
se, že letos prvně ozdobíme naši mladou
jedličku na plácku před úřadem. Nakoupili
jsme světelný řetěz a 1. 12. stromek rozsvítili.
Je smutné, že vydržel jen do Mikuláše, nevím,
jestli neodolal náporu čertů nebo nějakého
silného vandala, /chci věřit tomu, že nebyl
z naší vsi/, ale 6. 12. ráno byl světelný řetěz roztrhán a zničen, naštěstí jedlička to
přežila.
- Jaroslav Franěk -

ZPRÁVY ZE ŠKOLY - CO NÁS BAVÍ

strana

2

Základní škola děkuje občanům a panu Pelechovi za finanční obnos z padesátníkové sbírky, který věnoval našim dětem.

Nový rok 2009 jsme zahájili první schůzku
jako vždy v hasičárně, ale netušili jsme, že
jsme tu vlastně naposledy. Pan starosta
Franěk nám řekl, že nové prostory pro Holoubek jsou téměř připraveny, stačí vymalovat
a můžeme se stěhovat. Ještě během tohoto
týdne bylo vymalováno, vše po bílení uklizeno, naše věci (hračky, koberce, police) z hasičárny vyklizeny a přestěhovány do nového
Holoubku. Vše proběhlo za krásné spolupráce většiny maminek, které na Holoubek
chodí a některých tatínků. Chtěla bych všem

poděkovat za ochotu, kterou při páteční
a sobotní „brigádě“ projevili. Jsme velmi rádi,
že máme takovou podporu našeho starosty
p.Fraňka, který nám poskytl a upravil prostory bývalého obecního úřadu.
Naše děti byly 13. 01. 2009 velmi zmatené,
když naše kroky nesměřovaly k hasičárně
a přesto od nás slyšely, že jdou na Holoubka.
Překvapení nejsou přece jen jednou za rok
na Vánoce pod stromečkem.
Za maminky klubu Holoubek
- Ivana Křivánková -

Pravěk
První stopy lidské přítomnosti v Čechách pocházejí z doby 1 750 000 let př. n. l. Lidé tehdejší
doby používali a uzpůsobovali určité kameny na
jednoduché pracovní nástroje. Tomuto pravěkému období se říká doba kamenná. V průběhu
této doby se lidé postupně vyvíjeli, zdokonalovali a dokázali zvládat
práci s ohněm, rozvíjet abstraktní myšlení a řeč. Začali budovat
příbytky ze dřeva, kůží, uchylovali se do jeskyň, kde se cítili v bezpečí
před povětrnostními vlivy a zvěří. Začali využívat ke zdokonalování
nástrojů i zvířecí kosti. Nejvýznamnějšími pravěkými obyvateli
v českých zemích jsou lovci mamutů. Žili v organizovaných
skupinách, ve kterých dokázali lovit velká zvířata. Obživou jim byl
i sběr plodů. Nejznámější jejich sídliště jsou z Dolních Věstonic, zde
byla nalezena jedna z nejslavnějších sošek Věstonická venuše.
- D. Bodláková -
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Zima je tu!
A se zimou i zimní radovánky. Lyžujeme,
bruslíme nebo se aspoň brouzdáme zasněženou krajinou. Když svítí sluníčko do zasněžené krajiny, máme i pocit tepla.
Je pravda, že pokud mrzne, je viróz méně.
O to častější je prochlazení. Hrozí nám při
dlouhém pobytu v mrazu. Mráz nemusí být
ani veliký, pokud jsme venku zapocení,
což urychluje naše prochlazení. Prochlazení

Evropě to osladíme!
Od prvního ledna předsedáme Evropské unii
na dobu prvního pololetí. Na našem současném politickém vedení záleží další rozvoj
Evropské unie. Nyní máme možnost ovlivnit
evropskou politiku svými názory nejvíce. Ale
nejde jen o zmocnění k prostému vedení
Evropské unie. Je třeba také přijmout
odpovědnost za Evropskou unii.

Naléhavým problémem evropských politiků
je absence žebříčku hodnot, která ohrožuje
Evropskou unii. Je to také příčina, proč
Evropa nedokázala řešit problém rozpadající
se Jugoslávie. Absence žebříčku hodnot je
také potenciální hrozbou nefunkčnosti a možného převálcování křesťanské Evropy muslimským světem. Prostě nevíme, jaké hodnoty nám stojí za to, abychom je bránili. Pluralita názorová, národnostní, náboženská,
rasová je jistě vynikajícím kvasem myšlení
společnosti. Pokud však někdo skončí jen
u této priority, staví Evropu na velmi vratké
základy. Takováto Evropská unie by byla
zcela nefunkční.
Tyto podvratné myšlenky slyšíme především
od dvou evropských figurek. Od irského
zbohatlíka, o němž víme, že jeho bohatství
vznikalo pod patronací ruské tajné KGB, a od
českého prezidenta, který svojí euroskepsí
nakazil svoji mateřskou stranu, která se tím
dostává do rozporu s názory svých voličů,
což se nyní spolupodílí na odlivu jejích
voličů. Bohužel, myšlení některých našich

urychluje také únava, nevyspání, infekční
a metabolické onemocnění a zejména
alkohol. Ten bývá častou příčinou umrznutí.
Po prochlazení máme rýmu a někdy i zvýšenou teplotu. Léčbou je rychlé prohřátí
nejlépe u sálavého zdroje tepla a horké
nápoje eventuelně s příměsí alkoholu, který
je zde funkční.
Až mrazy poleví, zmocní se nás opět virózy
a je otázkou, zda nás postihne i pravá chřipka
a zda přijde sporadicky nebo v epidemii.
Rizikoví pacienti jsou nejspíše proočkováni.
Pak se chřipky nemusí bát, protože při infekci
chřipkou u nich onemocnění probíhá jen
pod lehkým obrazem jako prostá, lehká
viróza.
Jako prevence viróz se doporučují nejrůznější

tabletky. Ale skutečnou prevencí je systematické otužování a saunování. Často slyším
otázku, co mám udělat pro zvýšení své
odolnosti. Postav si saunu! A pozvi nás, ať
nemusíme jezdit do Budějovic.

politiků vychovaných v komunistickém myšlení a nasáklých socialismem jsou překážkou
rozvoje nové společnosti. Nemusí jít hned
o rusofilství nebo poddajnost agentům
cizích mocností, i když riziko ješitných osob
sahá až sem.
Vnitřní nefunkčnost sjednocené Evropské
unie je hrozbou nejen pro Evropu, ale i pro
celý svět. Minimálně tím, že stejně jako
Spojené státy americké má i Evropská unie
své celosvětové poslání, které by nesplnila.
To není fráze! Myšlenka lidských práv vznikla
rozpravou dvou teologů v křesťanské Evropě
v 15. století jako odezva na barbarské chování Evropanů k Indiánům. Těmito myšlenkami
nasákla nejen Evropa, ale i Spojené státy
americké. A tato myšlenka je přínosem pro
všechny lidi na celém světě. A v současné
globalizaci je podmínkou dalšího kulturního
života našeho světového společenství.
Vzpomeňme jen, jak boj Slováků o svoje
špecifiká skončil rozpadem Československa.
Proto bych nepodporoval politiku rozdělování Evropské unie lpěním na tom, co nás
rozděluje, přijal bych pravidla klubu evropských států a národů, snažil bych se o jejich
zušlechtění a podporoval bych vše, co nás
nejen ekonomicky, ale i politicky sjednocuje.
Nebojme se hledat sílu v jednotě! Ale hledejme i společný žebříček hodnot, o které je
třeba usilovat a které je třeba bránit. Bez
tohoto žebříčku hodnot akceptovaných
celou společností by Evropu čekal zánik.
Poučme se z historie, tam najdeme mnoho
takových příkladů.

přibližující hostům naši kulturu a dějiny. Byly
zde různé osobnosti naší společnosti včetně
arcibiskupa Miloslava Vlka a exprezidenta
Václava Havla. Jen Václava Klause hledal Jose
Manuel Barroso marně. Prezidentská lože
zůstala prázdná.

Česko a EU
Tak jsme uvítali Evropskou unii 7. ledna
v Národním divadle velkolepou show

- MUDr. Bohumír Šimek -

Barack Obama
Bílý dům (White house) se prý mění na Černý
barák (Black barrack) tvrdí někteří rasisté. Já
jsem naopak přesvědčen, že vítězství Baracka Obamy je vítězství demokracie ve
svobodné zemi. Svědčí pro to i nebývale
vysoká podpora nového prezidenta americkou společností.

Sarajevský atentát II.
Václav Klaus, profesor ekonomie, známý
ekolog a prezident, prý hodlá založit novou
euroskeptickou stranu. Proto asi jel do
Skotka, aby u nás založil pobočku euroskeptické irské strany Libertas. Jeho mluvčí to
popřel. Bude se ODS opět štěpit jako před
pár lety? Nebo necháme Václava Klause jako
kůl v plotě?

Dryml se vybarvuje
Začal populisticky protizákonným nevybíráním poplatků, položil vrchlabskou nemocnici na lopatky, občané mu zajistili místo
v krajském zastupitelstvu, stal se senátorem
a pak se chytil na vějičku redaktorů, když měl
zájem získat informace o svých spolustranících. Vyvolal tím nevoli svého předsedy,
svým spolustraníků, ale oblibu voličů neztratil. Někteří psychopati jsou nesmrtelní.
- MUDr. Bohumír Šimek -
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Lesy členěné množstvím
pasek a otevřenou krajinu
s polními lesíky obývá náš
nejhojnější dravec střední velikosti – káně
lesní .
Délka jejího těla je přibližně 55 cm, rozpětí
křídel dosahuje až 130 cm. Celkové zbarvení
je velmi rozmanité, přechází od téměř bílé až
k hnědočerné, nejběžnější je však tmavohnědé se světlejší spodinou a bílou skvrnou
ve tvaru velkého písmene U na hrudi.
V dubnu probíhá hnízdění jemuž předchází
vzdušné svatební hry. Oba ptáci za hlasitého
volání vykrouží do obrovské výšky, kde náhle
složí křídla k tělu a střemhlav podají k zemi.
Hnízdo z větví bývá umístěno většinou ve
vršku vysokého stromu. Snůška čítá 1 – 5
světlých hnědě mramorovaných vajec.
Potravu káně vyhlíží při kroužení, nebo
z vyvýšeného místa. Tvoří ji z naprosté
většiny hraboš polní. Jak silně jsou na něj
uvázány, nejlépe dokazuje počet vajec ve
snůšce, který přesně kopíruje momentální
stav hraboší populace v dané lokalitě. Je-li
hrabošů méně, bývá počet vajec nízký, v roce
kdy jsou přemnoženi je i snůška bohatší.
Dále jsou v potravě zastoupeni ptáci, plazi,
ryby, obojživelníci, zřídka zvláště v období
hladu si troufnou i na větší kořist do velikosti
bažanta, nebo se živí na mršinách zvířat. Při
výčtu potravy se mi vybavuje jedna stará
pohlednice z mého dětství, na které je
pohotovým fotografem zachycena káně
s ulovenou zmijí sedící na pařezu. Tehdy jsem
v duchu obdivoval statečnost dravce při
útoku na jedovatého hada. Přešla hezká
řádka let, pohlednice zmizela neznámo kam
a výjev na ní se postupně vytratil i z mojí

Radost ze zdravích dětí

Nápis tohoto článku je zároveň názvem
nedávno vydané knihy od Vladimíry
Strnadelové a Jana Zerzána. MUDr. V. Strnadelová se zabývá alternativní medicínou
a spolu se svým manželem J. Zerzánem jsou
uznávanými dietology na mezinárodní
úrovni. Polovina knihy obsahuje recepty
a druhá půlka rady, které jsou prospěšné
našemu zdraví.
Toto téma je pro mě aktuální, protože mám
malé dítě, a ráda bych, aby bylo zdravé.
Všichni rodiče by chtěli mít zdravé děti.
Strava je jednou z hlavních částí, jak si udržet
zdraví a preventivně předcházet nemocem.
Uvedené rady budou prospěšné celé rodině.
Naše tělo je vystaveno několika cyklickým
rytmům. Jedním z nich je i střídaní ročních
období. Upravením a přizpůsobením naší
stravy, podle ročních rytmů, se změní i náš
vnitřní pocit. Zima patří k energii vody a voda
odpovídá energii ledvin. Tento orgán je
celou zimu na vrcholu svých sil, a proto je
celou zimu zranitelný, jak chladem, tak

paměti. Vzpomněl
jsem si opět před
třemi léty u Kaplice,
když jsem se vracel
z pracovní cesty.
V místě, kde silnice
odděluje pastvinu
od lesa, vylétla mezi
stromy káně a přenesla se těsně před
čelním sklem dodávky. Ačkoli scéna
přede mnou trvala
velmi krátce, bylo
dobře vidět typickou
kresbu asi šedesáticentimetrové zmije,
kterou dravec svíral
v pařátech. Přibrzdil
jsem a ještě se
ohlédl. Nad rozkvetlou pastvinou se
rychle vzdalovala káně i s houpajícím se
nezvykle dlouhým
břemenem pod sebou.
Vhodná doba na
pozorování kání je
podzim a zima, kdy
se k našim přidružují
ještě ptáci ze severu.
Vidět je pak můžeme
na stromech u silnic, posedávat na skružích
a stozích slámy, nebo jen tak na zemi v polích. Když objeví pole s vysokou koncentrací
hrabošů, často se jich sem slétne i několik
desítek. V zimě k nám vzácně přilétá ještě

nevhodnou potravou. V tomto období náš
organismus šetří a regeneruje síly.
Zima je obdobím, kdy přirozeně používáme více tuků. Je dobré zařadit i potraviny,
které nám umožní tuk zpracovat. Jsou to
například ředkve.
V zimním období dáváme přednost zelenině, která je tepelně upravená. Měla by to být
zelenina z našeho pásma, která se dá přirozeně skladovat. Patří sem zelenina kořenová
a kulatá, jako dýně a zelí. Na zahrádce pod
sněhem vydrží kadeřávek, nebo pórek.
Zelená zelenina, jako petrželová, nebo
cibulová nať, může zdobit naše kuchyňské
okno. Potřebný zdroj vitamínů a enzymů
nám dodá kvašená zelenina. Typický pro náš
kraj je kvašené zelí.
Z obilí používáme hlavně pohanku, která
v zimě prohřívá organismus. Dále oves,
ječmen, jáhly a kulatou rýži. Kukuřice by
měla být jen vzácnou součástí zimního
jídelníčku, protože ochlazuje organismus.
V zimě by měli být na talíři častěji i luštěniny. Snadno stravitelné jsou fazole azuki,
které léčí slinivku a ledviny.

nepatrně větší severská káně rousná. Ta je
světlejší a má nohy opeřené až k prstům.
- Pavel Jakeš (Káně lesní – vlastní ilustrace)

V zimním období zabudováváme teplo do
organismu delší tepelnou přípravou. Dlouhé
vývary a pečená jídla si uchovávají i minerály,
které také potřebujeme.
Recept:

Fazolový guláš

Fazole azuki uvaříme v tlakovém hrnci. Na
oleji orestujeme cibuli, přidáme 1 lžičku
sladké papriky, zamícháme a přidáme
ostatní koření – bobkový list, 3 kuličky
nového koření. Pak přidáme fazole i vývarem, utřený česnek a krátce povaříme.
Dochutíme sójovou omáčkou.
Přílohou může být rýže s pohankou. Na hrnek rýže dáme půl hrnku pohanky, 3 hrnky
vody a sůl. Pohanku do rýže přidáme, až když
se rýže začne vařit.
- gaudi -
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Rok se s rokem sešel, v hostinci u Kuchařů
jsme si již po páté zazpívali koledy /pro velký
zájem dvakrát/, rozbalili jsme dárky, popřáli
zdraví a štěstí a jsme v roce 2009 a mně
nezbývá než konstatovat, že už se s Vámi celý
rok toulám po tom našem požehnaném
údolí Svaté Anny. Je to takový maličký
kousíček té naší české kotlinky a podívejme
se – pořád jsme si měli kam vyšlápnout a na
něco zajímaného se podívat. Také jsem
zaslechl, že by někdo k těm toulkám potřeboval létající koberec, tak jsem se dotázal
tam „nahoru“ a Ježíšek nechal vědět, že
kdyby se dala písemná žádost o Vánocích za
okno, tak to nebyl problém. U srdíčka to
trochu zahřeje i potěší, když zjistíte, že na ty
toulky lidé chodí a že toho toulání je dost.
Ale vykročme do toho nového roku 2009.
O devítce se říká, že je magická. Co pro nás
asi chystá ten nový rok s devítkou na konci?
Lidé narození s devítkou v datu jsou prý
citliví a tolerantní /kéž by jich bylo co nejvíce
a ostatní se k nim obracejí o pomoc, když ji
potřebují. Když už jsem u těch devítek, tak to
trochu probereme. 9. 9. 2009 je docela pěkné
datum a vychází na středu. Devítka je nejvyšším číslem v desítkové soustavě. Devět
měsíců trvá těhotenství u lidí. Naše sluneční
soustava má devět planet. Každé číslo, které
vynásobíme devítkou, má součet číslic opět
devět: 3x9=27, 2+7=9. 4x9=36, 3+6=9.
Populární hra sudoku má síť o rozměrech
9x9 malých políček a devět čtverců /3x3/.
Říká se, že kočky mají devět životů. Průměrné
tempo dýchání člověka je 18 dechů za
minutu /1+8=9/, průměrný pulz člověka ze
72 tepů za minutu /7+2=9/, průměrný počet
úderů srdce za hodinu je 4320 /4+3+2+0=9/,
průměrný počet dechů za hodinu je 1080
/1+0+8+0=9/. Za 24 hodin se srdce stáhne
v průměru 103680x /1+0+3+6+8+0=18,
1+8=9/. Řekl bych, že je toho až dost na tu
devítku, ale i keltové měli s devítkou co dělat.

Keltské chápání světa je velmi blízké chápání
světa národy, jejichž kultura vychází ze
šamanismu. Svět je vnímám jako vícedimenzionální. Podle této představy jsou paralelní
světy zobrazeny jako strom. My žijeme svůj
pozemský život ve středním světě, který je
umístěn do výškového středu tohoto stromu
a právě tento střed je ve známém „vajíčku“
viz. foto znázorněn kruhem /kromlechem/
s osmi obvodovými a devátým středovým
kamenem /menhirem/. V Holašovicích /kdo
se tam zajel podívat/ je obvodových kamenů
24 a 25. je středový – i pro mne docela velký
počet kamenů.
Dostali jsme se ke Keltům a to už je opravdu
jenom krůček na Třísovské oppidum, chtěl
bych připomenout, že zde byl již po třetí
slaven slunovrat, jak letní tak zimní a to
zapálením posvátného ohně třecími dřívky.
Můj kamarád Jirka z Českého Krumlova je
mistrem v tomto oboru a je úžasné se dívat,
jak během několika málo minut se začne od
jeho rukou kouřit a po jemném fouknutí
vyskočí pár jisker a plamínek olízne připravené třísky. Oheň je zakládán přesně podle
času slunovratu – třeba i ve 2 hodiny v noci.
Chtěl bych zmínit ten loňský letní slunovrat,
protože byl podle mého názoru zdařilý, sešlo
se hodně příznivců a měl jsem z toho dobrý
pocit a vystoupení břišních tanečnic a šamanských bubeníků z Holubova nemělo
chybu. Zdalipak se můžeme i letos v červnu
zase těšit? Ještě mě napadlo, že když máme
v naší holubovské školičce ty indiány
– nechtěli by se naučit těmi třecími dřívky
rozdělávat oheň? Stačí říct. A ještě něco, kdo
nemůže ráno dospat a vidí, jak se začne
rozednívat, nebojí se zimy, není lenivý
a dokáže vyjít na jižní akropoli třísovského
oppida, uvidí východ slunce, který stojí za to
a je to zážitek, na který se dlouho vzpomíná.
Ale pojďme dál, projdeme po cestě
oppidem, mineme pár chat a cesta zatáčí
před loukou doleva a my se vydáme cestou
vpravo po hřebeni stráně /je to původní
cesta k brodu přes řeku Vltavu/ a když
sejdeme k řece, dáme se po břehu proti
proudu zpět ve směru na Třísov. Nejprve
narazíme na „kamenné“ vodácké tábořiště
a potom na to /trampská osada/ „Pohoda“
a nakonec na další s názvem „Zlatá podkova“. Třísovští o této osadě určitě vědí, ale
v Holubově a Krásetíně typuji, že jenom pár
tuláků. Je zde na kamenné podsadě malá
chata, vztyčený kámen s vepsanými jmény
osadníků, ohniště, totem, zásoba dřev a vše,
co do tábornické osady patří. Projít kolem
řeky dále proti proudu se nedá – uzavírá to
skála pod jižní akropolí oppida, tak při cestě
zpět se nezapomeňte zastavit u tunelu
/vlevo za vodáckým tábořiště/, který byl
ražen za první republiky pro stavbu elektrárny na řece Vltavě. Dostalo se mi do rukou
„Vyprávění o tom , jak Třísov vypadal a jak

v něm žili lidé v první polovině dvacátého
století“ sepsané Václavem Svobodou /26. 9.
1909/ v létech 1986-87, kde mimo jiné uvádí,
že na tunelu pracoval i jeho otec. Tunel byl
zhruba proražen a dal se na vozíku projet.
Současně byl budován náhon v řece
a srovnána plocha staveniště pro elektrárnu,
ale práce se přesto zastavila a o něco později byla zahájena stavba menší elektrárny na
Křemežkém potoce, kterou známe. Přiznám
se, že jsem nevěděl, že byl tunel úplně
proražen a dal se projít. „Vyprávění“ je docela
dobře napsané a krom jiného je zde ve
vyjmenovaných názvech uvedeno „na brněnskej cestě“, ale nebyla to cesta směr Brno,
ale byla pojmenována po tom, že když se na
trakaři po této cestě vozilo do Třísova dřevo,
tak „brněly“ ruce. Ale pojďme dál. Vrátíme se
na cestu pod oppidem /díky našemu starostovi nově opravenou/ a sejdeme k „Podhradským“, kde je v zimě klid a mír.
Při objevení malého „oltáře“ ve skále se
svatým obrázkem /viz.foto/ jsem původně
chtěl udělat hádanku, podobně jako v měsíčníku „Ozvěny z měst a obcí českokrumlovska“, kde na titulní straně je malá fotička
s otázkou „Poznáváte toto místo?“ Je pravdou,
že když místo poznám, mám pocit spokojenosti, ale myslím, že těch hádanek a otazníků máme v dnešním životě tolik, že vás
napínat nebudu a prozradím,že když od
Podhradských půjdeme kolem „Dívčímu“,
kde skály po pravé straně jdou až k cestě, tak
zhruba ve výšce 4 - 5 metrů najdeme toto
malé a udržované dílko, po tom už stačí
pokud jdeme o víkendu zajít „Na Hamru“ do
hospůdky na grog nebo čajík a nasměrovat
to zpět k domovu. Dovolím si upozornit, že
tato toulka je vhodná i pro rodiny s kočárem
a lze ještě cestu z Holubova do Třísova
absolvovat třeba ve 13.00 hodin vlakem.
Tak ať vám to všem v novém roce 2009
pěkně šlape a mějte se dobře.
- vakl -
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OZNÁMENÍ
Po vánočním mlsání bychom měli vařit lehká
zdravá jídla a tak jsem připravila pár receptů
na netradiční, ale chutné pokrmy. Nebojte se
vyzkoušet:

Řízky z červené řepy
Bulvy řepy uvaříme vcelku a neoloupané
v horké vodě nebo je upečeme v alobalu
v troubě. Nesmějí být příliš měkké, pak je
oloupeme, nakrájíme na plátky, osolíme,
opepříme a obalujeme v těstíčku z vajíčka,
mouky, mléka a pak ve strouhance. Řízečky
smažíme na oleji, osušíme ubrouskem a podáváme s bramborovou kaší a místo tatarky
ochutíme jogurtem nebo zakysanou smetanou s nastrouhaným křenem a trochou francouzské hořčice.

Bramborové placky se špenátem
Uvařené brambory nastrouháme najemno,
přidáme hladkou mouku, vajíčko, sůl a vytvoříme těsto téměř jako na knedlíky. Těsto
rozdělíme na kousky a ty rozválíme na placky
velkosti pánve a pečeme bez tuku na suché
teflonové pánvi, až se dělají puchýře. Vedle
v kastrůlku si klasickým způsobem připravíme špenát – na oleji osmahneme cibulku,
zaprášíme moukou, přidáme špenát, osolíme a podusíme, pak přidáme vajíčko rozšlehané v mléce a česnek.
Placky potřeme špenátem a stočíme nebo
přehneme jako omelety. Ozdobíme zakysanou smetanou mírně osolenou a ochucenou
česnekem.

Obec Holubov oznamuje, že bude zahájeno řízení o námitkách k obnovenému
katastrálnímu operátu v katastrálním území Holubov.
Nový soubor geodetických informací a soubor popisných informací (obnovený katastrální operát) bude v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona
č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon),
ve znění pozdějších předpisů,vyložen k veřejnému nahlédnutí v Holubově
v budově Obecního úřadu, v období od 23. 2. 2009 do 16. 3. 2009, vždy
v úředních dnech pondělí, středa od 9.00 - 17.00 hod. a v pátek od 7.30 - 11.30
hodin.
Zástupci Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český
Krumlov budou na Obecním úřadě přítomni v době vyložení každé pondělí od
9.00 do 14.00 hodin.
Po celou dobu vyložení se mohou vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění seznamovat
s výsledky obnovy katastrálního operátu. Ve stejné době a ještě ve lhůtě 15 dnů od
skončení vyložení obnoveného katastrálního operátu mohou proti jeho obsahu
podat námitky. Námitky lze podat pouze písemně, a to u zaměstnanců katastrálního
úřadu přítomných u řízení nebo u Katastrální úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Český Krumlov poštou nebo v podatelně.
Upozorňujeme, že neúčast vlastníků a jiných oprávněných na řízení o námitkách
a námitky, u nichž nebyla prokázána oprávněnost, nejsou překážkou pro vyhlášení
platnosti obnoveného katastrálního operátu.
Platnost obnoveného katastrálního operátu a ukončení platnosti dosavadního katastrálního operátu bude vyhlášena Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Český Krumlov ke dni 2.4.2009, pokud nebudou proti jeho obsahu ve
stanovené lhůtě podány námitky nebo bude o námitkách pravomocně rozhodnuto.
Nebude-li o některých námitkách pravomocně rozhodnuto, je katastrální úřad oprávněn vyhlásit platnost obnoveného katastrálního operátu s tím, že tuto okolnost
vyznačí v katastru.
V průběhu řízení o námitkách lze ještě ohlásit případnou změnu osobních údajů
vlastníka a jiného oprávněného doloženou průkazem totožnosti.

Italské brambory
Uvařené brambory nastrouháme nahrubo,
osolíme, opepříme a přidáme italské bylinky.
Pánev potřeme olejem a máslem, navrstvíme směs brambor a vařečkou je přitlačíme
na dno pánve, když se jedna strana opeče,
pomocí mělkého talíře placku otočíme,
poklademe plátky mozzarely a plátky rajčat
ochutíme bazalkou a pozvolna opékáme
placku z druhé strany. Sýr a rajčata se jen
prohřejí.
Přeji dobrou chuť všem, kteří recepty vyzkoušejí.
-MS -

K významnému
životnímu jubileu blahopřejeme:
paní Marii Melmerové z Holubova – 87 let
panu Vojtěchu Salzerovi z Holubova – 81 let
panu Vladislavu Svobodovi z Holubova – 81 let
panu Františku Koubovi z Holubova – 84 let
panu Zdeňku Pavlišovi z Holubova – 70 let
paní Marii Dominové z Holubova – 75 let
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