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Zpráva z jednání OZ
ZO projednalo a schválilo:
- Návrh rozpočtu na rok 2022
- Vyhlášky č. 2/2021 o poplatku za komunální odpad
- Vyhlášky č. 3/2021 o odpadech.
- Zřízení věcného břemene na pozemku
Krasetín K 829/4
- Zřízení věcného břemene Holubov chaty
- nový kabel
- Cenu vodného a stočného na rok 2022
- Ceny jízdného lanovky na rok 2022
- Odkoupení části pozemku p.č. 540/1
v Krasetíně
- Zhotovitele mobilní stěny v sále Holubov
- Žádost o dotaci z POV 2022
- Posunutí nové trafostanice Třísov
- Zhotovení nového obecního rozhlasu

Mnoho štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů Vám
v novém roce přeje Roman Kudláček, starosta obce Holubov

- Roman Kudláček, starosta -

Slovo starosty
končí rok 2021 pro někoho příjemný, pro
někoho horší, ale já osobně si myslím, že rok
opět svým způsobem zvláštní. I přes všechna
nařízení, opatření a omezení jsem přesvědčen,
že v naší obci to byl rok celkem dobrý.
Všechny připravované a plánované akce pro
letošní rok jsme realizovali a dokončili.
V krátkosti připomenu ty největší, kanalizace na
Planinkách, oprava mostku u holubovského
mlýna, další část opravy a výmalby základní

školy, hřiště s umělým povrchem a stavba kójí
pro uložení sypkého materiálu.
Za poslední čtvrtletí jsme realizovali - oprava
stříšky nad schodištěm v zadním traktu školy,

výměna klasických žárovek a zářivek za úsporné
LED osvětlení v mateřské škole a ve všech
budovách ve vlastnictví obce.
Do kuchyně naší Restaurace Pod Kletí jsme
zakoupili nový konvektomat.
V Třísově na Horánku jsme osadili novou
vodoteč a povrch zaasfaltovali. V listopadu
došlo k osazení betonových segmentů,
z kterých vznikly 4 kóje pro nejčastěji používané sypké materiály. Na základě této stavby
jsme vyklidili prostor pro skladování sypkých
materiálu na nádraží a místo řádně upravili.
Od 1. listopadu 2021 máme v naší restauraci
nové nájemce manželé Hanku a Zdeňka Linhartovi a Michala Červenku. V restauraci se opět
dobře vaří a pravidelně je otevřená i pivnice.
V měsíci říjnu byla naše lanová dráha mimo
provoz z důvodu velké podzimní údržby.
Zaměstnanci lanovky sejmuli všech 100
sedaček, které zkontrolovali a opravili a odborné
firmy provedly zkrácení a defektoskopii lana.
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Nyní bych chtěl ještě zmínit větší akce, které
plánujeme na rok 2022.
Vyasfaltování cesty a osazení veřejného osvětlení v Krasetíně od Kuchařů ke Kolářům.
Z krajské dotace POV 2022 budou vyměněny
venkovní hrací prvky na zahradě mateřské
školky.
Holubovský sál se bude moci rozdělit na 2
poloviny mobilní stěnou, která bude z větší části
financovaná také z dotace.
Na jaře plánujeme nový bezdrátový veřejný
rozhlas ve všech třech částech obce.

V Holubově na návsi bychom rádi vyměnili
betonová koryta v potoce.
V Třísově na Horánku okolo Koubů opravíme
stávající kanalizaci.
Znovu bych se vrátil ke svozu komunálního
odpadu a opět poprosil všechny občany
k řádnému třídění odpadů. Je jenom na nás,
kolik budeme za svoz v následujících letech
platit.
Obec Holubov opět využívala na realizaci prací
především místních firem a podnikatelů. Tímto
bych jim chtěl velmi poděkovat za spolupráci.

Dále bych rád poděkoval Vám občanům za
připomínky, nápady a podněty, dle kterých se
snažíme realizovat práce a projekty v obci.
V neposlední řadě patří poděkování i členům
zastupitelstva.
Vážení spoluobčané dovolte mi, abych Vám na
sklonku tohoto roku popřál pevné zdraví,
mnoho štěstí a pracovní i osobních úspěchů.
Věřím, že rok 2022 bude již klidnější
a pohodovější.
- Váš starosta Roman Kudláček -

Pokyny k platbě poplatku za svoz komunálního odpadu
Poplatek ve výši 350 Kč / na osobu a rok za
všechny občany hlášené k trvalému pobytu
na území obce bude možno od ledna do
konce dubna 2022 hradit v hotovosti na obci
nebo bezhotovostně převodem na obecní
účet 2921241/0100 s variabilním symbolem
číslo popisné nebo evidenční před něž
vložíte v Holubově 1, Krásetíně 2 a Třísově 3.
Majitelé trvale neobydlených nemovitostí
– chalup a chat budou mít možnost ukládat
směsný komunální odpad do černých kontejnerů umístěných: v Krásetíně pod pergolou
na kontejnery, v Třísově u zastávky ČD
u kontejnerů a v Hamru, v Holubově v pergole u Grafobalu. Hradit budou částku 350 Kč
za objekt a rok. Úhrada bude stejná jako

u obydlených nemovitostí jen s tím rozdílem,
že před číslo popisné nebo evidenční vložíte
v Holubově 4, Krasetíně 5 a v Třísově 6.
S majiteli nemovitostí, kteří své objekty
pronajímají, majiteli prodejen, restaurací a
penzionů bude, pokud budou mít zájem,
uzavřena individuální smlouva. V opačném
případě si musí podle zákona zajistit likvidaci odpadu sami.
Rovněž poplatky za psy je možno platit
stejně, jen před číslo popisné vložíte
v Holubově 7, v Krasetíně 8 a v Třísově 9.
Za jednoho psa 100 Kč, za každého dalšího
150 Kč, občané nad 65 let za jednoho psa 50
Kč a za každého dalšího 75 Kč.
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Upozornění
Upozorňujeme občany, že v době vánoční od
23.12. do 31.12. 2021 bude na obecním úřadě
zavřeno.

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

Betlémské světlo bude na Štědrý den k dispozici
pod vánočním stromkem v Holubově na návsi.
- MS -

Jako každoročně bude pro občany k dispozici

ZPRÁVY ZE ŠKOLY - CO NÁS BAVÍ
Přestože je dnešní doba
stále plná nařízení a omezení, užily si děti ve škole
několik akcí.
Koncem října jsme navštívili dopravní hřiště
v Českém Krumlově. Výuka byla rozdělena
na dvě části – teoretickou (za účasti preventisty Městské Policie) a praktickou.
V praktické části si děti vyzkoušely svoje
znalosti v akci – jednou jako chodci
a podruhé se jako cyklisté projížděly po
hřišti na zapůjčených kolech a koloběžkách.
Protože je začátek listopadu ve znamení

kalendář, kdo bude mít zájem, může si ho
vyzvednout na obecním úřadě.

Dušiček a Halloweenu, objevila se tato
tematika i ve škole. Děti opět přišly do školy
oblečené do strašidelných kostýmů. Čtvrťáci
a páťáci připravili pro děti z nižších ročníků
stopovačku „Příběh netopýra“. Na trase
dlouhé asi 2, 5 km rozmístili osm zastavení
s informacemi o netopýru velkém. Děti
potom plnily různé úkoly, které se k dané
informaci vztahovaly – měřily rychlost svého
běhu a porovnávaly ji s rychlostí letu
netopýra, orientovaly se poslepu nebo
skládaly netopýra z přírodnin. Počasí
procházce přálo a děti si ji velmi užily.
Celý „dušičkový“ týden vyvrcholil návštěvou

kina v Českém Krumlově. Zhlédli jsme nový
animovaný film „Myši patří do nebe“.
Představení se dětem líbilo, ale ukáplo
i několik slziček.
Protože Mikuláš připadl tento rok na neděli
a stále platí dodržování homogenity tříd,
neproběhl bohužel ani jeden z nejoblíbenějších projektových dnů „Čertovská škola“.
V prosinci ještě chystáme jednu akci. 13.
prosince se chceme s dětmi a jejich rodiči
vypravit na „Světýlkový průvod“ spojený se
svátkem sv. Lucie.
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem
popřála krásné a hlavně klidné Vánoce. Do
nového roku pak hodně štěstí, lásky
a hlavně zdraví.
- Mgr. Vendula Vernerová -
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Zprávičky ze školičky
Podzim jsme zahájili krásnou procházkou
k poníkům p. Renaty Štolbové do Krásetína.
Děti se dověděly mnoho nového a užitečného o chování poníků. Velký dík
chovatelce za její čas věnovaný dětem.
Následně jsme si ještě při této vycházce
prohlédli kravín a telátka. Svačinu si děti
vychutnávaly u kapličky sv. Anežky
a odměňovaly se výhledem do kraje. V říjnu
přijelo s Černobílou pohádkou za dětmi do
školky divadlo Kos. V listopadu jsme s dětmi
zavírali les, děti postavily spoustu domečků
pro skřítky na zimu. Pro dříve narozené
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občany si předškolní děti připravily vystoupení a věříme, že spolu s harmonikou
a tenorem kluků Hatákových udělaly našim
občanům radost. Příběh šneka Bedřicha
přijelo dětem zahrát divadlo Matýsek. Ještě
nás čekalo fotografování na Vánoce, za to
patří poděkování paní Lence Těšínské. A jsme
moc rádi, že jsme ještě uskutečnili rozsvěcování vánočního stromku na návsi. Z této
akce jsme pro děti obdrželi výtěžek. Díky
Vám, kteří jste tuto akci podpořili, byly
nakoupeny dárky do koše sv. Mikuláše. Ten

za dětmi přišel v pátek 3. prosince. Moc jsme
se ve školce radovali z jeho návštěvy, děti mu
zazpívaly a přednesly básničky.
Milí čtenáři, milí rodiče a prarodiče, všem
Vám ze srdce s dětmi přejeme spokojené

a požehnané Vánoční svátky a do nového
roku 2022 především pevné zdraví a mnoho
lásky.
Za kolektiv pedagogických a provozních
zaměstnanců MŠ v Holubově - Helena Čížková -
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Vítání občánků
V sobotu 16. října 2021 se letos již podruhé konalo vítání dětí.
Pan starosta Roman Kudláček tentokrát
přivítal 8 nových občánků obce Holubov.

Paní Jana Knížková připravila s dětmi ze
školy pásmo krásných písniček a říkanek,
kterými pozdravily své malé kamarády.
Dětičky dostaly na památku knížku a plyšové zvířátko a maminky kytičku.
- MS -

Johana Pešlová

Mikuláš Kouba
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Ondřej Krákora

Rebecca Bínová

Štěpán Melmer

Tadeáš Hrouda

Viktor Kupka

Albert Fairhead
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Setkání důchodců
Po loňském omezení veškerých společenských akcí uspořádala obec v sobotu
20. listopadu 2021 opět tradiční setkání
místních seniorů. I přes nepříznivou epidemiologickou situaci se akce zúčastnilo asi 45
občanů.
Příjemné zpestření slavnostního odpoledne
zajistila mateřská školka, předškoláci pod
vedením paní učitelek Jany Jungbauerové
a Jany Tondrové připravili pro babičky a dědečky velice milé vystoupení.
Obec zajistila dopravu i občerstvení a k tanci
i poslechu tentokrát zahrála dechová kapela
K - Club.
Doufáme, že se všem přítomným líbilo a těší
se, že se za rok zase potkají při dalším
setkání.
- MS -

Mikuláš v Krasetíně
Nedělní podvečer v Krasetíně i přes veškerá
hygienická opatření neporušil svou dlouholetou tradici.
Děti navštívil Mikuláš se svým doprovodem
andělem a čerty.
Převážně rodiče s dětmi čekali na Mikuláše
před domem.
Děti se na Mikuláše a anděla těšily, z čertů
měly velký respekt. Setkání vyvolalo u některých dětí slzy, bály se a všechny slibovaly

Mikulášovi, že budou poslušné a uklízet si
své hračky a věci. Školáci slibovali, že se
zlepší v učení a nebudou rodičům odmlouvat.
Nedělní podvečer se překlopil až do
večerních hodin. Děti byly bohatě
obdarovány dárečky, zpívaly, přednášely
básničky, slibovaly. Pro družinu Mikuláše,
anděla a čerty byla největší odměna radost a
rozzářené dětské oči.
Nejmladšímu Lukáškovi bylo teprve 14
dnů….
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Vánoční stromek v Třísově
Tradice by se neměly porušovat a jelikož
rozsvěcení vánočního stromečku o první
adventní neděli se stalo u nás již takovou
nedílnou součástí naší obce. Byli jsme ze
srdce rádi, že i přes veškerá opatření se tato
akce mohla uskutečnit.
Jako každý rok k nám adventní čas přilétl
zvěstovat andělíček a naše děti si pro nás
připravily doprovodný program v podobě
koled a hudebního doprovodu. Místní děti na
to měsíc poctivě každý víkend pod taktovkou
pana Aleše Vávry trénovaly a i přes finální
komplikace výpadku hudebního doprovodu

to zvládly skvěle a dokázaly se doprovodit
sami. Za což mají náš nesmírný obdiv.
Tímto bych chtěla poděkovat organizátorům
akce za příjemné naladění vánoční atmosféry v naší obci, rodině Fučíků za darování
krásného stromu, který naši náves bude
zdobit až do Tří králů. Při pohledu na něj nás
cosi uvnitř zahřeje, zapomeneme na chvíli na
všechny starosti všedních dní a vzpomeneme si, co je v dnešní době nejdůležitější. Je to
rodina, přátelství, tolerance, soudržnost lidí a
víra, že zase bude líp.
Chtěla bych Vám touto cestou popřát, abyste
svoji víru nikdy neztratili. Abyste si vánoční
čas užili v plném zdraví, v kruhu Vašich

nejbližších a přátel a pevně věřím, že příští
rok se opět všichni sejdeme u toho našeho
symbolu Vánoc.
- Zuzana Filisteinová -

strana

9

Advent v Krásetíně
V neděli v podvečer začal v Krásetíně advent.
Začal rozsvícením stromku a krátkým
posezením krásetínských u punče a dobrot,
které si přinesli. Děti měly možnost vyrobit si
ozdoby podle své fantazie a vy si je můžete
na stromku prohlédnout.
Dovolte, abych poděkoval všem, kteří se
zúčastnili, přispěli a podíleli se na organizaci.
Sbor dobrovolných hasičů Krásetín přeje
všem krásné pokračování adventu a šťastné
Vánoce 2021.
- Za Sbor Standa Mandelíček -

Informace SDH Krásetín
Výbor Sboru dobrovolných hasičů Krásetín
na schůzce výboru konané 3. 12. 2021
rozhodl nekonat Výroční valnou hromadu za
rok 2021. Výbor a kontrolní skupina provede
kontrolu hospodaření a členy sboru bude
o výsledku informovat.
- Za Sbor Standa Mandelíček -

Vánoční stromeček
v Holubově
V pátek 26. 11. 2021 jsme se sešli po dvou
letech na návsi v Holubově k rozsvícení
vánočního stromečku. Pro zpříjemnění této
sváteční chvíle vystoupily děti z mateřské
školky s milým programem. Při této příležitosti připravili spoluobčané malé občerstvení.
Tímto bych chtěl poděkovat rodině
Struháčků za ozdobení stromečku, umístění
betlému a uvaření skvělého punče pro děti
i dospělé. Na této akci bylo vybráno 3670 Kč,
které byly předány mateřské školce.
- Roman Kudláček, starosta -
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Podzim ve skautském oddíle
Letošní podzim byl pro naše fungování
o něco příznivější než loňský rok a mohli
jsme se s dětmi normálně setkávat na schůzkách, za což jsme moc rádi. Kromě toho, že se
děti vidí pravidelně se svou družinou,
chceme se vždy jednou za čas potkat
i všichni holubovští skauti dohromady. Proto
jsme v říjnu zorganizovali velkou hru pro celý
oddíl. Hra probíhala po Holubově, kdy
světlušky, vlčata, skauti a skautky pomáhali
Malé princezně najít cestu zpět na její
planetu. Na různých místech v Holubově
získávali indicie, aby na konci dokázali složit
mapu a zjistit, z jaké planety Malá princezna
pochází. Jejich snahu jim však ztěžovaly
meteority, které do skupinek dětí občas

narazily. Nakonec děti zjistily, že planeta leží
u kapličky, kde jsme se všichni sešli a opekli
jsme si společně buřty.
Další akce, která nám zpestřila dlouhé
podzimní večery, byl countrybál. Nemohli
jsme jej uspořádat v rámci oslav 30 let výročí
našeho oddílu, které se konaly na jaře, ale
jsme rádi, že nyní proběhnout mohl.
Společně s kapelou Patrola, skauty a dalšími
tanečníky jsme tak dovršili oslavy výročí
oddílu a countrybál jsme si užili.
A s blížícím se koncem roku už začínáme
opět pomalu plánovat další akce a tábory
a Vám všem bychom chtěli popřát klidný
adventní čas, krásné Vánoce a do nového
roku jen to nejlepší.
- Skauti z Holubova -

Prodejní výstava v Holubově
V sobotu 4. 12. 2021 proběhla na holubovské
návsi adventní prodejní výstava. 11 prodejců
předvedlo své výrobky. Návštěvníci si mohli
zakoupit např. výrobky z kůže, příze, látky,
dřeva, vosku, korálků, sušené ovoce, adventní výzdobu nebo medovinu. Zpestřením
bylo i vánoční focení. Prodejci byli převážně
z našeho okolí a překvapilo mě, kolik
šikovných lidí je mezi námi. Věřím, že jsme
zavedli novou adventní tradici.
- JN -
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Školení první pomoci
s vodní záchrannou službou
Místní skupina Českého červeného kříže
Krasetín pořádala dne 3.10.2021 v Penzionu
U Ševců ukázku první pomoci Vodní
záchranné služby.
Z Českých Budějovic přijeli zkušení
záchranáři, paní Šárka Bráchová a její asistent
Radek. Nejprve nás vedoucí skupiny vodních
záchranářů ČČK v Českých Budějovicích
Šárka seznámila s nejmodernějšími postupy
záchrany topícího se a prakticky předvedla
současné záchranné pomůcky.

Po přednášce následovala ukázka záchrany
tonoucího přímo ve vodě.
Počasí nám přálo a díky dobrovolníkovi,
který byl ochoten ponořit se do chladné
vody místního jezírka, jsme měli možnost
sledovat postup záchranářů v akci.
Po této praktické ukázce, poskytli odborníci
prostor i těm, kdo si chtěli záchranu sami
vyzkoušet.
Dále si členové ČČK, děti a přátelé mohli
prakticky procvičit první pomoc při
resuscitaci, obnovení srdeční činnosti.
Lektoři byli velice vstřícní a odpověděli nám
na veškeré dotazy.
Nedělní odpoledne se vydařilo nejen díky

krásnému počasí, ale i velkému zájmu
přítomných, kteří se chtěli něco dozvědět
o postupech první pomoci při záchraně
člověka ve vodě a i jiných situacích.
Pro velký zájem a přání zúčastněných
budeme tuto akci opakovat i v příštím roce.
MS ČČK Krasetín.
- ZS -
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Kormorán

V zimních měsících, kdy již dávno odlétli poslední stěhovaví ptáci nás
mohou nad jižními Čechami překvapit přelety často i velmi početných hejn. Jsou to buď severské divoké husy, nebo častěji kormoráni,
kteří stejně jako husy létají v klínech či šikmých řadách, ale liší se od
nich siluetou připomínající díky delšímu ocasu černý kříž.
Kormorán velký je statný pták, jehož délka těla dosahuje téměř
jednoho metru a rozpětí křídel přibližně 130 cm. Zbarvení je černé
s kovovým leskem, na hlavě vyniká bílá skvrna, která zasahuje od
zobáku až na hrdlo. V zimním prostém šatu nejsou odstíny barev peří
tak syté, takže pták působí celkově poněkud omšelým dojmem.
Domovem kormoránů jsou mořská pobřeží, jezera, přehrady, větší
vodní toky a rybniční oblasti. Zde také hnízdí v koloniích na skalních
stěnách, nebo u nás na stromech v těsné blízkosti vody. Do hnízda
z větví snáší samička 3-4 světle modrá vejce. Živí se výhradně rybami
a proto je chovají v nemilosti zejména rybáři neboť dokáží na
chovných rybnících napáchat značné škody.
Kormorán velký u nás hnízdí v menších koloniích převážně na jižní
Moravě, v jižních Čechách pak na rybníku Ženich na Třeboňsku.
Naprostá většina v kormoránů, které můžeme od podzimu do
předjaří vidět na jihočeských rybnících a řekách, k nám přilétá přečkat
zimu ze Skandinávie nebo ze severovýchodu Evropy. Jak obrovské
vzdálenosti jsou schopni při tahových cestách za lepšími podmínkami překonat, dokládají výsledky dlouholetého kroužkování.
Příkladem je záznam z Novohaklovského rybníku nedaleko Českých
Budějovic. 26. 3. 2018 zde rybář zastřelil kormorána s kovovým
kroužkem na noze, který si lovec sice chtěl ponechat jako trofej, ale
byl alespoň ochotný mi poskytnout údaje na něm vyražené. Zavolal
jsem pracovníkovi Kroužkovací stanice Národního muzea v Praze,
údaje mu sdělil a zároveň jej požádal, zda by mi mohl poslat kopii
kroužkovací karty daného jedince. Přišla obratem a záznam byl

překvapivý. Byl kroužkován jako mládě 27. 6. 2013, místo: SORGU
SAAE ESTONIA. Dožil se tedy od tohoto data 1733 dní a pro smrtelnou střelu do jižních Čech letěl 1206 kilometrů.
V příspěvku bylo čerpáno z materiálů České společnosti ornitologické a Kroužkovací stanice Národního muzea v Praze.
- Pavel Jakeš /vlastní ilustrace –Kormorán velký / strana

13

Pro letošní vánoční číslo Zpravodaje jsem
připravila pár receptů třeba na silvestrovské
pohoštění.

Plněné rohlíky
30 dkg polohrubé mouky, 150 ml vlažného
mléka, půl kostičky droždí, 50 ml oleje, sůl, pepř,
1 stroužek česneku
Náplň – 20 dkg slaniny nebo šunky a 20 dkg
plátkového sýra

Do mísy prosejeme mouku, promícháme se
solí a pepřem a doprostřed uděláme důlek.
Vsypeme droždí, zalijeme trochou vlahého
mléka a necháme kvásek vzejít. Přidáme olej,
prolisovaný česnek, zbytek mléka, dobře
propracujeme těsto a necháme na teplém
místě vykynout.
Vykynuté těsto vyklopíme na mírně
pomoučený vál a rozdělíme na 4 stejně velké
díly. Každý díl rozválíme do kruhu a rozdělíme
na 8 trojúhelníků. Na každý trojúhelník
položíme plátek šunky a plátek sýra, rohy
ohneme dovnitř a zabalíme od širší strany ke
špičce. Rohlíčky poklademe na plech s pečícím
papírem a potřeme rozšlehaným vajíčkem.
Posypeme mletou paprikou a vložíme do
předem vyhřáté trouby. Pečeme na 180 °C
dozlatova.

Škvarkové placičky
60 dkg hladké mouky, 30 dkg mletých škvarků,
2 žloutky, 40 dkg zakysané smetany, půl kostičky
droždí, 2 lžíce mléka, 1 lžička cukru, 2 lžičky soli.
1 vajíčko na potření
Z droždí, mléka, cukru a lžičky mouky
necháme vzejít kvásek. Sádlo i škvarky
zahřejeme. Ze všech surovin, včetně kvásku,
vypracujeme těsto, které necháme vykynout.
Po vykynutí znovu promícháme a dáme
dokynout. Z těsta vyválíme placku silnou max

Přijmu paní
na výdej večeří ve firmě

Grafobal Bohemia.
Více informací na
tel. 774 615 614

0,5-1 cm. Vykrájíme placky (8-10 cm), potřeme
našlehaným vejcem, necháme 20 minut
kynout a dáme na plechu do vyhřáté trouby
(170°C). Pečeme asi 20 minut.

Kapří hranolky
fiilety z kapra, šťáva z půlky citronu, 1 stroužek
utřeného česneku, 1 lžička mletého kmínu,
1/2 lžičky mletého zázvoru, 1/2 lžičky sušeného
tymiánu, lžička sójové omáčky,1 žloutek, cca
2 lžíce vody, sůl, pepř, špetka chilli
Na obalení:
hladká mouka a solamyl 2:1, mletá paprika
Filety zakápneme citronem a necháme cca 10
minut odpočinout. Mezitím smícháme suroviny na marinádu. Filety nakrájíme na hranolky
a namočíme do marinády. Necháme minimálně dvě hodiny marinovat. Z mouky, solamylu
a papriky připravíme směs.
Odležené hranolky obalíme ve směsi. Ve vyšší
vrstvě hodně rozpáleného oleje je smažíme ze
všech stran dozlatova. Odkládáme na papírový
ubrousek. Jako přílohu podáváme různě
upravené brambory, chléb nebo je servírujeme jen tak, k pivu nebo vínu.
Krásné Vánoce a dobrou chuť všem, kteří naše
nové recepty vyzkoušejí.
- MS -

Vzpomínka
dne 17. listopadu uplynulo 10 let, co nás opustil bratr Jiří
Petr z Holubova, 1. března jsme vzpomněli 21. výročí úmrtí
Josefa Petra a 27. května 2020 odešla sestra Helena
Šímová roz. Petrová.
S láskou vzpomíná sestra Marie a přátelé. Kdo jste je znali,
vzpomeňte s námi.

strana

14

strana

15

PF 2022

ve středu 22. prosince 2021
od 9.00 hod

Redakční rada
Holubovského zpravodaje
přeje všem čtenářům krásné Vánoce
a do nového roku 2022
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

v Holubově před prodejnou pana Pelecha,
zde si musíte tentokrát ryby objednat
a to buď osobně v prodejně nebo
na tel. 380 741 233
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.
strana

16

