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ZDARMA

Vážení spoluobčané,
ačkoliv první měsíc roku 2007 je již v závěru přesto mi dovolte, abych Vám všem popřál do
nového roku hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
Váš starosta Jaroslav Franěk

které se konalo 20. 12. 2006 a 10. 1. 2007
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
- úpravu ceny vodného na rok 2007 na 22,57 Kč /m3 včetně DPH a stočného v Holubově 13,12 Kč/m3 včetně DPH
- rozpočtové provizorium na 1. a 2. měsíc 2007
- rozpočtovou změnu č. 7
- úprava ceny žetonů – z důvodu navýšení poplatku za ukládání odpadu se zvyšuje cena všech žetonů o 5,- Kč
- umístění uzamykatelné zábrany na železničním přejezdu v Třísově u Marků, která bude v případě potřeby odemčena
- podání žádosti na rok 2007 z Programu obnovy venkova – na opravu střechy sálu a dotaci úroků z úvěru na ČOV a kanalizaci Holubov
- pořízení zařízení na ozvučení sálu
Dále ZO projednalo žádost ing. Anderlové, majitelky „Chaty pod Kletí“, o změnu názvu naší nové „Restaurace pod Kletí“, který je podle
ní téměř shodný s názvem jejího zařízení. ZO se domnívá, že se jedná o dvě odlišná zařízení a tudíž není nutno název měnit.
- Jaroslav Franěk, starosta obce -

Setkání důchodců
Letos 13. ledna již pojedenácté se sešla téměř
stovka našich seniorů na tradičním setkání. Ale
tentokrát se po dlouhé době setkání konalo
v opraveném holubovském sále. Pan starosta ve
svém vystoupení přivítal všechny přítomné
a v krátkosti zhodnotil činnosti obce od posledního setkání. Obec zajistila jako obvykle občerstvení pro všechny účastníky.
Výjimečné bylo vystoupení dětí. Většinou vystupovaly děti z mateřinky,
tentokrát se k nim přidali i starší kamarádi ze školy a obě vystoupení
skupin byla nádherná. Děti ze školky, s pohádkou o koťátku a básničkami, byly roztomilé. Ovšem dramatizace písničky Svěráka a Uhlíře
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„Šel nádražák na mlíčí“ v podání našich školáků byla fascinující. Jistou průpravou na blížící se country bál byla i ukázka country tanců.
K dobré náladě přítomných přispěla jistě i Hlubocká muzika bez kapelníka. Jelikož setkání bylo posunuto z loňského roku, bude letos ještě
jednou a to na podzim. Podle počtu účastníků lze usuzovat, že setkání má čím dál víc příznivců a že se všem příjemně strávené odpoledne
zřejmě líbilo. Takže na podzim nashledanou.
- MS -

“Les ve škole - škola v lese”
Pobytová znamení
Zima je obdobím, které je vhodné pro pozorování života v přírodě. Ne vždy máme štěstí a zvěř zahlédneme. O její přítomnosti se
však můžeme přesvědčit z nejrůznějších
stop, ať už jsou to přímo otisky tlapek nebo
nejrůznější příbytky, zbytky kořisti, trus či
vývržky. Z takovýchto nálezů můžeme usuzovat na přítomnost některého ze živočichů,
či dokonce zrekonstruovat jeho činnost.
Nejčastějším znamením bývají otisky tlapek
či kopýtek. Stopy zvěře se nejlépe najdou
v místech, kde se zvěř shromažďuje, jako
jsou okraje lesů, vodní zdroje, krmelce
apod.

Jak se zajíc s liškou přeli o to,
kdo má krásnější stopu
Poměřovali si zajíc s liškou, kdo má větší a
krásnější stopu. „Koukej zajíci, ukážu ti, jak
vypadá pořádná stopa,“ řekla liška a rozeběhla se po sněhem zapadané lesní mýtině.

Opsala krásnou pravidelnou osmičku
a pyšně si sedla vedla zajíce. „Pche, to nic
není, chceš-li vidět opravdu pořádnou
stopu, tak koukej,“ oponoval hnedle zajíc a
začal skákat po mýtině jak zběsilý. Vidět
z něj byl jen bílý ocásek a plandající uši.
S úsměvem usedl vedle lišky, „teď se podívej, jak vypadá pořádná stopa.“ Liška se mu
začala smát „tvoje stopy že jsou lepší nežli
moje? Chachacha, to jsi mě zajíci pobavil.“
Jenže zajíc se nesmál a trval si na svém.
Netrvalo dlouho a mezi liškou a zajícem se
strhla ostrá hádka. Zajíc prskal a liška vrčela až ze stromů začaly padat hroudy sněhu.
Zajíc však po čase znejistěl a začal se obávat, aby se na něj liška nevrhla a nezakousla ho. Všechno pozoroval z větve nedalekého stromu vrabec. Zajíc na něj tedy zavolal,
ať je přijde rozsoudit. Vrabec slétl na zem
a znalecky zkoumal obě stopy. Najednou za
sebou uslyšel mohutný smích. Zajíc i liška
se váleli ve sněhu a smíchy se popadali za
břicho. „Největší a nejkrásnější stopu bude
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mít asi vrabčák, co liško?“ „Jojo, ten by to
určitě vyhrál, takové pahýlky to se jen tak
nevidí“ dělali si legraci z malého vrabčáka.
„Vždyť ty tvoje stopy nejsou ani pořádně
vidět, ty nás tak sotva můžeš rozsoudit.“
Vrabec se však neurazil. „Dobrá, dobrá,“
řekl klidně, „nechť vás tedy rozsoudí támhle
člověk s puškou přes rameno, který sem
kráčí. Ten bude zajisté dobrým znalcem.
A když ne on, tak jeho psi vás zajisté rozsoudí,“ řekl a vzlétl zpět na větev. Smích
obou zvířat se změnil ve výkřik zděšení.
Netrvalo dlouho a liška i zajíc se strachy
krčili každý ve své noře. Tiše proklínali velikost svých tlap, jejichž otisky zanechaly
psům tak jasnou cestu až k jejich obydlí.

Naše zahrada
Aucuba japonica ‘Variegata’ (aukuba
japonská)

Aukuba japonská je stále zelený keř, oblíbený pro svoje panašované, zlatozelené listy,
vyskytující se u některých odrůd. Nevyžaduje žádnou zvláštní péči a pokud jej vysadíte
do polostínu na chráněné a teplé stanoviště, podaří se mu v nízkých polohách přezimovat i v záhonu.
V méně příznivých podmínkách se keře
vysazují do nádob a přenášejí na zimu do
domu. Odrůdy s panašovanými listy snášejí
dobře slunce, odrůdy se zelenými kožovitými listy jsou vhodné do stínu či polostínu.
Rostlina je dvoudomá, abyste objevily na
samičí rostlině plody, musíte pěstovat
i samečka. Bobule jsou zářivě rudé a na keři
vydrží jako podzimní okrasa dlouho do zimy.
Pokud aukubu vysadíte do metrové jámy

✮ STARS ✮
Ve školním roce 2006/2007 se na naší
škole začal vyučovat anglický jazyk. Na
začátku roku 2007 vytvořili žáci 3. a 4. ročníku společnými silami jejich první anglický
časopis Stars (Hvězdy). Zábavnou formou si
v tomto měsíčníku mohou žáci procvičovat
probranou slovní zásobu a gramatiku. Využijí k tomu různé doplňovačky, osmisměrky,
písničky, rozhovory, básničky atd. Žáky tato
činnost baví, jsou aktivní a využívají anglických knih s hrami i vlastních nápadů.
- Mgr. Kateřina Gajdošová Ukázky z časopisu
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s dobrou kompostní zeminou a rostlinu
budete pravidelně hnojit, můžete se dočkat
i třímetrového exempláře.
Stanoviště: vlhká, úrodná půda je podmínkou dobrého růstu
Ochrana před škůdci a chorobami: lesklé kožovité listy chrání rostlinu před živočišnými škůdci, rostliny netrpí žádnými chorobami
Pěstování: v nádobách nebo na opravdu
teplém stanovišti v záhonu, na jaře keř prořežeme, abychom udrželi kompaktní tvar,
množení lze provádět polodřevnatými řízky
za použití růstového stimulátoru, nejlépe
gelového stimulátoru pro obtížně zakořeňující křoviny
- Jaroslava Němečková -

Vánoční besídka MŠ a ZŠ Holubov 21. prosinec 2006 – Holubovský sál

Myslivecký ples MS Holubov 2006
Myslivecké sdružení Holubov vedle plnění
úkolů, vyplývajících ze zákona o myslivosti,
pořádalo dlouhá léta tradiční myslivecký
ples. Bohužel před několika lety jsme byli
nuceni nedobrovolně tuto tradici přerušit.
Privatizace pohostinství jak v Holubově, tak
i v Krásetíně dopadla tím nejhorším způsobem, což znemožnilo konání těchto plesů.
Proto jsme v loňském roce s potěšením uvítali zprávu, že byl obcí Holubov zakoupen

celý objekt pohostinství v Holubově a bude
provedena celá jeho rekonstrukce včetně
sálu. Jsme vděčni a chtěli bychom
touto cestou poděkovat našemu starostovi
panu Fraňkovi za to, že dokázal zajistit v tak
krátkém čase téměř nemožné. Kompletní
rekonstrukce byla zdárně ukončena a tím
bylo umožněno našemu MS pokračovat
v tradičním pořádání mysliveckých plesů.
Zahájili jsme 25. 12. 06 plesovou sezónu
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a odstartovali celou řadu kulturních a společenských akcí. Podle účasti a ohlasů na náš
myslivecký ples lze konstatovat, že proběhl
úspěšně, účastníci se dobře bavili, což je
smyslem pořádání těchto plesů. Naše obec
dostala k Vánocům krásný dárek v podobě
nádherného sálu a moderního pohostinství,
což přispívá k tomu, že občané Holubova
i přilehlých obcí budou mít příležitost a místo,
kde se sejít a více se vzájemně poznávat
a pobavit se.
- Starosto děkujeme – MS Holubov -

po ukončení oficiálního protokolu letos
nahradili výborní bažanti z kuchyně paní
Kováčové.

Šachy v Krasetíně
V neděli 17.prosince 2006
byla sehrána poslední partie
tradičního šachového turnaje Vánoční černý pes Krasetín. Letos
proběhl již šestý ročník. Zvítězil krasetínský
Jan Hůlka před Petrem Kováčem rovněž
z Krasetína. Závěrečného ceremoniálu
se zúčastnili vedle hráčů také prezident
spolku pan Václav Matějka a trenér Jaroslav
Novák. Tradiční husokachnu podávanou
Pan dr. O. Chmelenský, jun. nám opět
zaslal jednu z pověstí našeho kraje,
nechme se tedy krásným vyprávěním unášet do Třísova v době třicetileté války.

O zlaté podkově
Obyvatelé třísovští pozorují odedávna
podivný jev. Na některých místech za
košatou lípou se čas od času ozývaly
z hlubin země zvláštní zvuky. Jakoby se
pod zemí přeřítila cvalem koňská jízda.
Nejčastěji to bylo za soumraku, kdy krajina ztichla. To bylo možno i rozeznat, jak
podkovy se rozezvonily o tvrdé kameny.
I pach koní a jisker jakoby byl cítit. Nejčastěji se tak stávalo počátkem listopadu,
kdy na naše zemřelé nejčastěji myslíme.
Povídá se, že stal se divoucí příběh před
mnoha lety – za války té nejdelší. Přes
zemi Koruny české procházela vojska
cizokrajná sem a tam. Vždy zanechala
zkázu. Kolik vesnic bylo vojáky vypleněno,
nebo samy zanikly, když obyvatelé pomřeli hladem a chorobami. Kolik neštěstí
zůstávalo za vojskem. Co se uschovalo
k živobytí, hladoví vojáci pobrali. Tehdy
bylo naší zemi velmi těžko.
Na břehu řeky sedláček se svou stařičkou
kobylkou stahával kusy dřeva, které sem
vynesla velká voda nedávná. Pracoval po
setmění, skrýval se a strachoval, aby ho
nikdo z Třísova nespatřil. Ta luka patřila
do urbáře třísovského. Musil přebrodit
řeku, aby dřevo na grunt svůj – dnes zvaný
„U Rohanů“, mohl dotáhnouti a usušiti,
aby jim dalo trochu tepla o nastávající
zimě.
Abychom si oživili v paměti to, co jsme se
kdysi učili ve škole, připravila pro nás paní
ředitelka Mgr. Drahomíra Bodláková novou
rubriku, kterou nazvala:

POZNÁMKY Z DĚJIN SVĚTA
První civilizace (5 000 – 2 100 př. Kristem)
Zřejmě kolem roku 5 000 př.n.l. lidé na
celém světě se většinou živili lovem divokých zvířat a sběrem potravy z přírody.
Postupně začínaly na některých místech
vznikat malé zemědělské usedlosti. Lidé
hodně kočovali.
Během dalšího vývoje a zdokonalování se
lidské společnosti docházelo k tomu,

Vítěz Jan Hůlka potvrdil na letošním turnaji
svou celoročně vzrůstající formu a není bez
zajímavosti že nehraje pouze šachy, ale je to
sportovec tělem i duší. Věnuje se aktivně
stolnímu tenisu, volejbalu i dalším sportům.
Pánové Miroslav Tyrš s Jindřichem Fügnerem a jistě i Alexandr Alexandrovič Aljechin
by měli z Jendy určitě radost.
(wj)
Náhle cosi ve křoví na břehu zapraskalo.
Vlk, který byl hladový jako on? Sedláček
zpozorněl. Z křoví se náhle vynořil bojovník podivného vzezření. Byl tak starodávně
oděn, jeho tvář byla zarostlá, že bylo
možno spatřit jen taktak dobrácké oči. To
sedláčka trochu uklidnilo. Těžký meč
jeho sedláček dosud nikdy neviděl. Optal
se, zda něco hledá, zda cestu ztratil, ale
bojovník mu neodpověděl. Nabídl mu kousek kůrky chlebové, ale voják zavrtěl
hlavou. V kraji se potulovalo tolik cizinců,
že se vzezření mužovu nedivil, ani nepochopení řeči jeho mu nepřišlo divné. Když
přistoupil blíže, spatřil, jak mu z rány na
paži tryská krev. Sedláček sňal z krku
šátek a chladivou vodou z řeky mu rány
omyl, přiložil hojivé byliny téměř seschlé
a dobře zavázal.
Bojovník sepjal na prsou ruce v kříž, sklonil hlavu, aby díky své tím vyjádřil. Pak
prosebně na herku ukázal a tělem naznačil, že potřebuje koně, aby mohl odjet.
„Koně potřebuješ? Ale já také. Vždyť již
nemám nikoho, kdo by mi v hospodaření
vypomohl…“
Bojovník posuňky ubezpečil, že koně vrátí
brzy. V jeho očích bylo tolik proseb, že
sedláček povolil.
Jakmile žena na zápraží muže nešťastného spatřila, dala se nejdříve do lamentování, a když jí popsal, co se stalo, počala láti
a nadávati: „Copak jsi ztratil rozum? Tu
naší kobylku starou již neuvidíš. Až se
dostane ke svým, sežere ji se svými
druhy…“
Slova ženina se vyplnila. Však mu je připo-

že lidé začali stavět menší, postupně i větší
města. Čím dál větší počet lidí žil v těchto
městech. Výsledkem tohoto vývoje byl vznik
nejstarších civilizací světa.
První civilizace se objevila v Sumeru
v západní Asii(území mezi řekami Eufratem
a Tigridem), zanedlouho na březích Nilu
v Africe, kde se postupně malá města
sjednotila a okolo roku 3 100 př.n.l. vytvořila egyptské království. Další významné
civilizace vznikly v Číně, v údolí Indu
i v Řecku. Lidé v této době stavěli velká
kultovní místa, velkolepé hrobky, navazovali
obchodní styky se svými sousedy. Avšak
i v této době mnoho obyvatel Ameriky,
STRANA 5

mínala každý den. Po bojovníkovi nebylo
vidu ani slechu, po jejich kobylce se slehla
zem. Ta zima byla vskutku krutá, ale po ní
přišlo jaro, které je pro sedláka plné
práce. Bez koníčka se mu těžko dělalo.
Musel sám sebe zapřáhnout. Pro samou
práci sedláček ani nezpozoroval, že
přešlo léta a se spadaným listím skončila
také ta hrozná válka. Když selka rozsvítila
svíčku za všechny zemřelé, vzpomněl si
sedlák, že tomu je právě rok, co o kobylku
přišel. Povzdechl si, že snad po té vojně
bude lépe, aby si novou mohl pořídit.
Náhle ze tmy uslyšel nějaký hluk. Zaposlouchal se. Pak uslyšel zcela zřetelně
- nemohl se splést. Volala ho jeho stará
kobylka, aby ji do chléva vpustil. Srdce mu
radostí poskočilo. Svítal se s dobrým zvířetem. Kobylka za ten rok asi nestrádala
– vypadala stejně. Teď se mu bude lépe
dařit. Po dlouhé době se i selka radostí
usmála.
„Ty moje kobylko! Co jsem se na tebe
namyslel“ laskal se sedláček s milou zvířecí hlavou.
Že to byl dobrý hospodář, hned se chtěl
přesvědčit, zda bude muset kobylku překovat. Když nohu nadzvednul, pronikl do
očí zvláštní jas. I selka přiskočila se zvědavostí. Sedlák zvedl druhou nohu
a totéž… Ta kobylka byla okována zlatými
podkovami.
Zpráva o tom se roznesla krajem. Tomu
místu dole pod skálou u řeky, kde se sedláček setkal s bojovníkem, se začalo říkat
„Na zlaté podkově“.
- Dr. Otakar Chmelenský, sen. Afriky, Evropy, Asie i celé Oceánie žila ještě
kočovným životem.
- Mgr. Drahomíra Bodláková -

V novém roce máme další novou rubriku a sice:

Leonrado da Vinci řekl o kočkách, že jsou mistrovským
dílem přírody a to skutečně
jsou. V Evropě i v Americe se
chová více kočičích mazlíčků,
nežli psů, ale existují ještě
kočky bez domova a ty samozřejmě také rodí koťata. Kočky
jsou pro mnoho lidí nepochopitelným zvířetem, protože jsou stále svým způsobem
nezávislé a kolují o nich různé nepravdivé
zvěsti, které vznikly před mnoha lety hlavně
ve středověku, ale tradují se dodnes.
V dnešním článku si povíme něco o historii
koček vůbec.
Historie koček je dobře doložena ve staro-

věkém Egyptě, i když to nebyl její první
domov. Kočičí zuby se našly při vykopávkách v Izraeli, konkrétně v Jerichu. Také
Sumerové znali domácí kočky a dokonce
měli i pověst o černé kočce. Na ostrově
Kypr nikdy nežily divoké kočky, ale našly se
zde pozůstatky koček v 6. stol. př.n.l.
Kočka domácí není potomek jediné divoké
kočky, ale několika druhů. Jsou to - kočka
plavá, kočka divoká a kočka bažinná. Neví
se přesně,kdy byla kočka domestikovaná,
ale odhaduje se, že to mohlo být ještě
dávno před rokem 2000 př.n.l. Dokázáno

Listeria monocytogenes
S ohledem na velký mediální zájem o listeriózu hraničící až s šířením paniky je dobré
seznámit se, o jakou infekci jde. Listerióza
patří mezi antropozoonózy. To jsou onemocnění zvířat, která jsou přenosná na lidi.
Onemocnění člověka je poměrně vzácné,
a navíc nejčastěji probíhá subklinicky, to
znamená bezpříznakově. Pokud se toto
onemocnění vůbec rozvine je dobré si uvědomit, že inkubační doba potřebná k projevení se nemoci je 3-70 dní. Zdravý člověk
po kontaktu s infekcí většinou neonemocní.
Nemoc se rozvíjí jen u velmi starých lidí, kde

je, že kočka je 9.000 let součástí života lidí.
Domácí kočka je geneticky nejblíže kočce
plavé, která je poddruhem kočky divoké.
Když začali lidé pěstovat obilí a skladovat jej
v různých sýpkách, objevili se samozřejmě
hlodavci, kteří úrodu ničili .
Ve starověkém Egyptě zaujímala kočka
zvláštní postavení asi od roku 900 př.n.l. Při
vykopávkách byly nalezeny sošky, kresby,
náhrobky a také mumie koček. V Egyptě
pláště, aby kočku nerušil.

byla kočka vážena nejen pro své lovecké
vlastnosti, protože likvidovala spolehlivě hlodavce, kteří ohrožovali velké zásoby obilí,
ale měla také vysoké náboženské postavení. Egypťané na ně pohlíželi jako na ztělesnění bohů. Kočky představovaly bohyni
Bastet, která měla lidské tělo a kočičí hlavu.
Bohyni Bastet byly zasvěceny chrámy
a kočka se v té době těšila velké vážnosti.
Za její usmrcení se dokonce uděloval trest
smrti. Zejména kočkám, které žily v chrámech, nebo v jejich okolí se dostávalo velké
pozornosti a po smrti byla tato zvířata mumifikována a pochovávána spolu s mumiemi
myší, které představovaly pro ně jídlo na
dlouhou cestu na onen svět.
V době, kdy Egypt dobyl Alexander Veliký
nakupovali mumie koček poutníci a obětovali je bohům. Největší zájem byl samozřejmě o kočky,které se chovaly v chrámech.
Kočky se těšily velké oblibě i v římské době.
Dokonce se vypráví, že Cesar, když mu
kočka spala na plášti, uřízl si část tohoto

nejčastěji probíhá pod obrazem smrtícího
hnisavého zánětu mozku a jeho obalů.
Infekce může být rizikem pro lidi s oslabenou imunitou, pro lidi onemocnělé AIDS,
s nádorovým onemocněním, cukrovkou,
těžkým poškozením ledvin a pacientů na
kortikoidní léčbě. I u těhotných žen probíhá
infekce nejčastěji bezpříznakově, ale s vážným poškozením plodu až s potratem mrtvého plodu nebo s narozením mrtvého dítěte. Většinou teprve takto poškozený plod
vede zpětně k průkazu listeriové infekce
matky.
Nyní aspoň něco krátce o původci nemoci.
Listeria monocytogenes je tyčinkovitá
bakterie odolná na zevní vlivy, zejména nižší
teploty. Zdrojem nákazy jsou různá divoká
zvířata, zejména hlodavci, myši, krysy,
potkani s jejich výkaly, ale i zvířata chovaná
doma, nejčastěji králík, skot a ovce. NezaSTRANA 6

Po skončení egyptského období se pohled
na kočky změnil. Žily sice s lidmi, ale vyžadovala se od nich hlavně jejich lovecká
činnost - hubení hlodavců.
Nejhorší byl pro kočky středověk, kdy se
o kočkách říkalo, že jsou pomocníkem
ďábla, byly zabíjeny, upalovány a jinak
mučeny. Zejména byly pronásledovány
černé kočky, o nichž existovaly různé pověry, které přežívají dodnes.
V době, kdy inkvizice pronásledovala
mnoho žen a obviňovala je z čarodějnictví,
mnoho koček bylo odsouzeno spolu s nimi
k potupné smrti. Pronásledování čarodějnic
a koček trvalo až do r. 1700.
20. století se stalo epochou, kdy byla kočka
masově objevena, jako domácí zvíře.
V 19. století se začaly pořádat první kočičí
výstavy v Anglii. Nejprve byly kočky vystavovány na vodítku jako pes, až později v kleci,
podobně jako je tomu i dnes. Díky koloniím
byla do Anglie přivezena různá plemena
koček z Indie, Persie a jiných zemí.
Jejich majiteli se stávala šlechta a ti se snažili tyto kočky nadále rozmnožovat a různě
mezi sebou křížit a vytvářet plemena nová.
Další povídání o kočkách zaměříme pokud
možno na všechny otázky, které vás budou
kolem koček zajímat.
- Květa Pavčíková -

pomeňme, že často výkaly těchto zvířat hnojíme své zahrádky.
Cesta nákazy může být různá: Nedostatečně omytá a výkaly dobře pohnojená čerstvá
zelenina, nedostatečně tepelně zpracovaná
strava, v chladu pomalu zrající sýry, majonézy a paštiky, ale i pitná voda kontaminovaná
prosakováním septiku. Přenos je možný
i nepasterizovaným mlékem a výrobky
z něho. Velmi závažný je přenos infekce
těhotné matky na plod končící úmrtím plodu
v sepsi s hnisavým zánětem mozku.
A možný je i průnik infekce poraněnou kůží,
jak tomu došlo u několika záchranářů v
době povodní, kdy byly septiky a kanalizace
vyplaveny do záplavových vod.
Jak vypadá onemocnění listeriózou? Z přečteného je zřejmé, že onemocnění můžeme
prodělat, aniž bychom si toho všimli. Ale
onemocnění také může probíhat jako těžká

obyčejná viróza se zažívacími obtížemi a při
napadení nervového systému se zmateností a křečemi. Úmrtí hrozí jen výše popsaným
skupinám. Diagnostika je velmi obtížná, ale
včasná léčba je jednoduchá. Listeria monocytogenes je bakterie ve tvaru grampozitivní
tyčky, která je citlivá prakticky na všechna
antibiotika, včetně nejstaršího antibiotika
penicilinu.
Prevence listeriózy spočívá ve zvýšené hygieně asi jako při salmonelóze. Mytí rukou po
použití záchodu a před každým jídlem je
samozřejmostí. Nesaháme zbytečně na
uhynulá zvířata holou rukou ani doma, ani
v přírodě. Došlo-li k tomu, je vhodné si

důkladně umýt ruce mýdlem, nejlépe v teplé
vodě. V kuchyni je nutné být si vědom toho,

že každé syrové maso (vepřové, hovězí,
drůbeží...) je infekční materiál, a že v ledničce musí být skladováno odděleně od pokrmů, které jíme zasyrova, nebo od pokrmů již
uvařených. Nože a nástroje užité k úpravě
masa nemohou být používány k jeho porcování bez důkladného omytí. I zeleninu konzumovanou zasyrova musíme před jídlem
řádně omýt. A i když riziko nákazy z potravin
prodávaných v lahůdkářství je všeobecně
velmi nízké, vyhneme se podávání nejrůznějších majonézových salátů a dlouhodobě
zrajících sýrů výše popsaným rizikovým osobám včetně těhotných žen.
- MUDr. Bohumír Šimek -

Vánoce, Vánoce, odcházejí...

tak zlé! S mnohými z nás jsme se potkávali
na Silvestra a Nový rok, byť s funěním, při
výstupu na horu Kleť, abychom si opět začali obnovovat svoji fyzickou kondici.
A duchovní rozměr Vánoc snad také
neskončil tetelením se před Jezulátkem
v jesličkách v našem farním kostele,
i když... Ve vánočním oktávu svátku narození Krista je neděle, která se slavila jako svátek svaté rodiny. Vypuštěním slůvka
“svatý” se stal svátkem každé rodiny,
při které si v katolických chrámech manželé
obnovují svůj manželský slib. Odpovědi
manželů byly tak tiché, že Otec Ondřej upřímně vyhrknul, že ty odpovědi obnovovaného

manželského slibu moc přesvědčivě nezní.
Čím déle si však právě tento duchovní rozměr Vánoc vzájemné úcty a lásky poneseme do života, tím větší pohodu budeme
pociťovat, což se bezpochyby projeví i naší
lepší zdravotní kondicí. Čím více budou
naše vztahy plnější a čím více bude našeho
vzájemného milování, tím méně budeme
nemocní, tím méně budeme potřebovat
naše lékaře a tím déle tady na světě budeme.
Ať tedy prožíváme ten nový rok 2007
v plnosti života, radosti a štěstí!

...a mnozí při hlasitém čtení klesnou hlasem
nikoliv pro interpunkci, ale pro posváteční
dušnost ex alimentatione, která nám přibyla
v posledních dnech k nejběžnějším dušnostem kardiálním, plicním a anemickým. A tak
mnozí z nás se nyní budou vyhýbat zrcadlům
ve stavu obnaženém, aby jim tolik nepřipomínala tu předstěru, kterou táhnou před
sebou, a o níž tvrdí, že je to pivní. Také se
budou vyhýbat měření krevního tlaku, odběru krve na tuky a cholesterol a budou se
vyhýbat osobní váze i praktickým lékařům,
kteří by je snad mohli chtít vážit. Ale není to

❁ Politické glosy ❁
☛ KDU-ČSL
Zatímco mnozí redaktoři již zvonili umíráčkem nad skonem lidovců, rád bych připomenul místní pověru, že o kom se mluví
zaživa, jako o mrtvém, ten vydrží dlouho.
Po znechucení politikou, korupcí a vzájemnými podrazy našich dvou nejsilnějších
stran a přes veškeré protikřesťanské a protikatolické předsudky roste u našich občanů, zejména mezi mladou inteligencí,
zájem o základní konzervativní hodnoty
jako je čest, spravedlnost, odpovědnost,
obětavost... (bez nichž žádná normální
společnost nemůže dobře fungovat)
jejichž nositeli v naší společnosti je křesťanská ekumenická politika. Dnes již skoro
všichni pociťujeme, že bez těch hodnot je
činnost našich politiků pro nás zcela nepřínosná.
A máme po sjezdu KDU-ČSL, který si zvolil nového předsedu Jiřího Čunka. Volilo se
mezi křesťanským fundamentalistou Karasem, mezi nevýrazným senátorem Jílkem,
velmi solidní a oblíbenou dámou Vlastou
Parkanovou a zvoleným předsedou, který
zjevně zaujal svým rozhodným postojem,
svou výzvou řešit státem zanedbané problémy a odvahou řešit vleklou politickou
krizi. Nám obyčejným lidem se jeví nejen
jako možný schopný předseda KDU-ČSL,

ale i jako člověk, který se svým “tahem na
branku” může mířit i výš.

☛ Novoroční projev prezidenta
Asi zaujal každého. Nejprve pompézním
vstupem, pak informací, že zde máme
občanskou válku, což mi nějak uniklo, pak
že politici vytahují zbraně hromadného
ničení, zatímco já spíše zaznamenal mrtvolnou nehybnost. Pak jsem slyšel výtku
vůči politikům, že protahují řešení naší politické krize, aniž přiznal, kdo je hlavním
viníkem.

☛ ODS
Tak se nám ta veliká strana, co se její
zakladatel stal nepolitickým prezidentem
nějak začíná štěpit. Nebo ne? Proč Václav
Klaus jmenoval premiérem znovu Mirka
Topolánka jsem zatím nepochopil. Má holt
vladařské sklony, kterým mi obyčejní nerozumíme. Kladl jsem si otázku vnitřní animozity čestného předsedy vůči Mirku Topolánkovi. Podezříval jsem prezidenta, že ho
chce zničit. Ale Petr Pithart říká, že ho jmenoval na nátlak ODS. Takže likvidace se
bude konat v režiji někoho jiného. Pražané
si Mirka Topolánka váží pro jeho solidnost
a čestnost. To ještě nejspíš nevěděli, že
má dvě ženy. To koneckonců zas tolik
Čechům nevadí. Ale každý soudný ví již od
června, že Topolánkova vláda nemá šanci
na řádné vládnutí. Že by to nevěděl Václav
Klaus? Takový pragmatik? Kdo to tedy ve
STRANA 7

- MUDr. Bohumír Šimek -

skutečnosti tlačí na přepřahání v ODS?
A kdo jako druhý se hlásí k odpovědnosti
za ODS? Pavel Bém. No nebyl by to
schopný předseda ODS?!? Rozuměl by si
jak s Vlastimilem Tlustým, kterého Mirek
Topolánek nechce za ministra financí ani
náhodou, ale i s mnohými dalšími, kteří
odmítají nedůstojné vládnutí ODS pod
Topolánkem. Navíc by se bezpochyby
dokázal domluvit i s Jiřím Paroubkem. No
není to úžasné? Pragmatik Václav Klaus
samozřejmě netlačí na to, aby byl znovu
zvolen prezidentem, ale bez vlády velké
koalice či opoziční smlouvy by znovuzvolení prezidenta mohlo být obtížné. Jak asi to
čechrání peří a ty naše politické tanečky
skončí?

☛ Mirek Topolánek
Český premiér nemůže zažívat horší situaci: po krku mu jde otevřeně opozice, vlastní strana, prezident, bulvár, nemá důvěru
pro svůj kabinet a do toho ještě řeší rozpad
jedné a vznik druhé rodiny... (RESPEKT
2/07)

☛ Ad informandum!
Všeobecná zdravotní pojišťovna zaslala
všem ambulantním lékařům dárek k Vánocům v podobě desetitisícových a statisícových pokut za dobře odvedenou práci. Jde
především o akutní ošetření, preventivní
vyšetření, za práci nad rámec běžné zdravotní péče, za předepsané nezbytné léky,

za nebytná vyšetření. Pokuty nazývané
eufemisticky “regulační mechanismy” jsou
vypočítány podle Vyhlášek Davida Ratha,
které jsou v rozporu s vyššími zákonnými
normami. Z toho logicky vyplývá, že vypočítané pokuty jsou nezákonné. Pokud nám
VZP vypočítané avízované pokuty za dobrou práci skutečně strhne, lze pochybovat,
že žijeme v právním a demokratickém
státě. I když v tomto státě lze většinu zákonů vykládat protichůdně. Rozhodnutí VZP
pokutovat lékaře podle Rathových vyhlášek je navíc protiústavní, protože z lékařů
dělá občany druhé kategorie, kteří nemají
právo na odměnu za dobře vykonanou
práci. Podle výkladu VZP proplacená navýšení ceny práce byla jen bezúročnou půjčkou VZP pro ambulantní lékaře, kteří ji teď
musí vrátit. Ale já žádnou bezúročnou půjčku nechtěl. Já chci jen zaplatit za vykonanou práci! Prý mám být zticha, prý od
pojišťoven nedostávám ani plat, ani proplacenou péči, ale prostě jen to, co na lékaře
zbude. Dodatečně jsem zjistil, že zkvalitněním své péče jsem VZP za minulý rok
ušetřil téměř půl milionu korun. Pokuta
VZP, byť jen v řádu desetitisíců korun,
v této situaci vyznívá zvláště pikantně! Pálí
mne tvář, jako bych od VZP dostal facku.
Zajímavé je, že ZVMVČR (211) platit nemusíme, a že OZP (207) nebudeme muset
platit alespoň za druhé pololetí. Bohužel
v našem systému zdravotnictví je pacient
zcela vyřazen z možnosti jeho ovlivnění,
a tak ho problém nesolidnosti zdravotní
pojišťovny, které platí své zdravotní daně,
vůbec nezajímá.

❁ Křesťanské glosy ❁
☛ Křesťané a komunistická StB

Komunistická státní tajná bezpečnost sledovala křesťany nejspíše proto, že se
komunisté báli čestných a rovných lidí,
kteří byli schopni sebeobětování v zájmu
Pravdy a Spravedlnosti. Příkladem byl Jan
Palach a mnoho dalších.
V době nejtvrdších pronásledování kněží
a aktivních křesťanů rafinovaným mučením
a vězněním pro “velezradu” jsem byl ještě
dítko školou povinné. Jen z vyprávění vím,
že kněží byli vyslýcháni, proč to či ono řekli
při kázání, proč si dovolili dát citát Písma
do vitrinky oznamující čas bohoslužeb,
a běda kněžím i aktivním křesťanům, kteří
se tajně scházeli s mládeží. Kněží horliví
v Boží lásce byli vyháněni do pohraničí,
kde do kostela prakticky nikdo nechodil
nebo jim byla odepřena kněžská služba
a museli nastoupit jako dělníci do továren
nebo na jiné pomocné práce. Dnes je již
neuvěřitelné, že komunisté bránili i křesťanským pohřebním obřadům v kostele.
Sám jsem se choval vcelku obezřetně
a zdrženlivě, takže jsem nikdy nebyl pod-

☛ Je naše zdraví největší statek?
Pokud občan nekouří, střídmě jí a střídmě
pije alkohol, dostatečně se pohybuje,
chodí na preventivní prohlídky a zbytečně
neobchází odborníky, věřím mu, že si
svého zdraví váží.
Dokud nemocniční lékaři nebudou mít
ekonomickou úroveň srovnatelnou s našimi soudci, jsou politické řečičky o zdraví
jako nejvyšším statku člověka pouhou
prázdnou populistickou lží našich politiků.
A je jedno, zda na ministerstvu sedí odeesák nebo socan.

☛ Naše budoucnost
Polovina praktických lékařů je starších než
50 let, pětina z nich překročila šedesátku,
do čtyřiceti let pracuje asi desetina
a z toho do třiceti let je v naší republice jen
37 praktiků. Během deseti let klesne
počet praktických lékařů na dvě třetiny. Již
dnes jsou lokality bez praktických lékařů.
Nikoho z našich politiků to nevzrušuje, ani
nestanovili pravidla pro vzdělání praktika.
Noví doktoři medicíny často ani do zdravotnictví nenastupují. Stejně jako učitelé.
Lépe je lékařům v západoevropských
nemocnicích nebo v politice než v našem
zdravotnictví. Všichni politici dosud jen
reformy předstírali. Včetně Davida Ratha.
A ti, co mají skutečnou představu reformy,
ji realizovat nemohou. Kampak se to suneme? Nechtěl bych být sprostý...
Od 1/7-2006 dosud nejsou známa pravidla, podle kterých budou nemocnice
a lékaři propláceni, ani kolik budou lékaři

roben křížovým výslechům StB. A tak jsem
byl jen opakovaně svědkem, že v době,
kdy věřící vzdávali při mši úctu Bohu ztišením a pokleknutím, procházeli se kostelem
lidé, kterým provokativně z kapsy koukala
ševelící zapnutá kamera snímající úctu
věřících.
Když jsem byl na vojně, využíval jsem
vycházek k návštěvě bohoslužeb. Jako
obyčejný vojín jsem si asi dovolil hodně
a tak jsem nesměl být povýšen a odznak
“Vzorný voják” mi byl opakovaně zamítnut
politrukem. Můj nadřízený byl v těžké situaci. Musel se mému přesvědčení vysmívat,
ale očividně si mého svobodného postoje
vážil.
Teprve po vojně jsem se mohl přihlásil ke
studiu medicíny. U přijímacích pohovorů
se náhle objevil kamarád z vojny Josef
Holínka s tak provokativními řečmi proti
komunistům, proti Sovětskému svazu...,
že mne nepřekvapilo, když jsem se později dověděl, že se nechal naverbovat k StB.
Já jsem mu předvedl tak zanícené prokomunistické myšlení, že mi dál ve studiu už
nic nestálo.
Komunistická tajná bezpečnost používala
ženy na muže jako vějičky. Já měl ten dar,
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muset zaplatit pojišťovnám za to, že se
řádně starají o své pacienty. Kdo dodatečně podepsal smlouvy s pojišťovnami od
1/7-2006, má jejich platnost problematickou, protože jsou sepsány podle dnes již
zrušené vyhlášky. Někteří z nás nemají
prodloužené smlouvy s VZP již přes rok.
Od počátku tohoto roku nemá prodlouženou smlouvu z nás zatím nikdo.

☛ Perla Davida Ratha
Podle Vyhlášky č.385/2006Sb ze dne
21/7-2006 s účinností od 1/11-2006
vydané ještě dle Davida Ratha je každý
ošetřující lékař povinen seznámit každého
pacienta se svým zdravotním stavem.
A podle šesté části přílohy 1, písmena A)
odstavce b) pacient stvrdí podpisem, že
byl v uvedený den a hodinu poučen uvedeným lékařem o jeho zdravotním stavu.
Chudáci pacienti, budou-li lékaři plnit tuto
vyhlášku! Že by snad David Rath neuměl
česky? Každopádně spoléhám, že čtenáři
umí česky lépe než David Rath!

☛ Nechtěl bych být policajtem
Jan Kubice zjevně dle svých služebních
povinností předal zprávu bezpečnostnímu
výboru Parlamentu. Došlo k úniku informací. Bublina byla nafouknuta, aby byla vidět,
ČSSD byla ve volbách poškozena, cesta
politického úniku odhalena nikdy nebude,
bublina bez pozornosti společnosti splaskne a Jan Kubice může být opět nevinen.
Fuj, páni politici!
- MUDr. Bohumír Šimek -

že jsem to snad vždy včas odhalil. Na
jednu takovou dívčinu vyvíjeli tak neúnosný
tlak, že si chuděra raději vzala život.
Když jsem dostudoval medicínu, byl jsem
jako lékař rychle povýšen z vojína na kapitána. Když mne po letech poslali na vojenské cvičení do Hradce Králové, hned při
první vycházce jsem zašel do katedrály na
mši a měl jsem tu drzost jít se čtyřmi hvězdičkami k přijímání. Záhy po tom, co jsem
vyšel z kostela a šel sám po chodníku,
zastavilo u mne auto vojenské kontrarozvědky (podle čísla) s nějakým naprosto
debilním dotazem. A tak jsem si k nim dobrovolně přisednul a oni mně dovezli za
město do kasáren. Bylo to již tři roky před
Listopadem. Přesto si nejspíš oddychli,
když zjistili, že jsem jen záložák.
Dnes již to píšu s úsměvem a snad jen
s konstatováním, že naši křesťané jsou
dodnes přišlápnuti do země. Komunistickou devastaci společnosti je třeba stále
stavět lidem před oči. Zejména mládeži.
Abychom mohli pravdivě vnímat dění v naší
současné společnosti a nemuseli si brzy
zopakovat prožitá bezpráví.

- MUDr. Bohumír Šimek -

O bylinách
Koncem prosince a začátkem
roku mnoha městy proplula
chřipková vlna. Vzhledem k tomu,
že je stále jarní počasí, tak nám
hrozí, že se různé virózy mohou
vracet. Pokud dáváte přednost alternativnímu léčení, tak zde uvedu několik rad, které
už možná uplatňujete.
Páter F. Ferda aj. Janča se přiklánějí k léčení pomocí cibule a česneku v jakékoliv
formě.
Česnekové kapky jsou desinfekční, antibiotické a antiseptické.
Cibulový sirup obsahuje velké množství
zinku, který aktivuje obranyschopnost organizmu a pomáhá při zánětech dutin a dýchacích cest. Cibule se nakrájí, napěchuje do

Pro lednové číslo našeho Holubovského
zpravodaje nám prozradila své oblíbené
vyzkoušené recepty paní Věra Honečlégrová z Holubova. Vyzkoušejte její dobroty.

Čína z králičího masa
Králičí zadní nohy vykostíme a nakrájíme na
kostky.
Připravíme si marinádu:
magi, worčestrová omáčka, sójová omáčka, sůl, pepř, 1 vejce, cibule nakrájená na
kostičky, olej.
Marinádu smícháme s masem a necháme
odležet,nejlépe do druhého dne.
Pak vše smažíme na oleji. Podáváme s chlebem nebo rýží.

Lívance z podmáslí
1/2 l podmáslí, 2 vejce, špetka soli, 1 lžíce
Pro zpestření zpravodaje zaslala svůj
příspěvek paní Jana Sobolová z Krásetína, po jeho přečtení možná změníte svůj
postoj k myším.

- Myš domácí -

S myškama domácíma se můžeme docela
dobře snášet ve společné domácnosti, ale
jenom do doby, než začnou zlobit tak, že
nám rozhryžou šaty, ložní prádlo apod.

sklenice a zalije medem. Po 2 - 3 dnech
podáváme několikrát denně po lžíci.
Větší množství zinku obsahují i dýňová
semínka.
Slaný roztok velmi dobře pročistí dutiny.
Při každém onemocnění je třeba myslet na
to, že horečka není náš nepřítel, ale je velmi
důležitá pro náš organismus. Je třeba jí
regulovat. Horečka nad 39°C může být
nebezpečná pro dospělé a starší lidi. První
tři dny je dobré horečku udržovat v rozumné
míře, hodně odpočívat a spát, pít dostatečné
množství tekutin (bez kofeinu a teinu). Vhodné jsou bylinné čaje podporující pocení.
V prvních dnech není máta vhodná jako čaj,
protože snižuje teplotu a tím klesá obranyschopnost organismu.
Na chřipku máme více bylin, ale lépe, když
je užíváme ve směsi.

např.: - květ černého bezu, květ lípy, kůra
vrby, plod jeřábu
nebo: - květ černého bezu, list černého
rybízu, nať tužebníku, list šalvěje

cukru, káv. lžička jedlé sody, hladká
mouka podle potřeby.
Na vymaštěný lívanečník naléváme středně
husté lívancové těsto a pečeme. Lívance mažeme máslem a sypeme skořicí
s cukrem.

plátek sýra. Tousty zapékáme ve vyhřáté
troubě nebo pod grilem, jen chvilku než se
sýr roztaví.

Já jsem pro vás připravila typ na rychlou
večeři.
Pokud máte rádi pizzu a její příprava, včetně
kynutí těsta vám připadá zdlouhavá, abyste
ji připravili třeba k večeři, nabízím recept na
falešnou pizzu, výsledek posuďte sami.
Ingredience neuvádím odhadnete je dle
počtu strávníků a velikosti hladu.

Může se i samostatně popíjet list černého
rybízu, který tlumí bolesti v krku. V dnešní
době jsou populární kapky z echinacey,
které zvyšují imunitu.
V lékárně se dají koupit homeopatické léky,
které doporučují hlavně pro děti, pokud by
rodiče nechtěli používat běžné léky.
Při správném léčení virózy, můžete být na
nohou za 3 – 5 dní. Zanedbání může mít
dlouhodobé následky.
Pokud tělo onemocní, dává vám najevo, že
si chce odpočinout.
- gaudi -

Takových toustů můžete udělat několik
druhů, dle chuti a ingrediencí. Třeba i vegetariánské z tmavého toustového chleba
obloženého zeleninou a zapečený se
sýrem, nebo šunkové, žampionové, tuňákové, každému strávníkovi dle jeho chutě.
Základem je vždy toustový chléb, okořeněný kečup nebo protlak a nakonec sýr.
Za recepty děkuje a dobrou chuť přeje
- MS -

Tousty ala pizza Hawai
Plátky toustového chleba potřete kečupem,
do kterého zamícháte oregáno nebo bazalku položte plátek šunky, na ni tenké kolečko ananasu, mohou být i kousky, ananas
může být čerstvý nebo i z kompotu a navrch
Spřátelit se s námi nechtějí a domluvit se
s nimi nedá.
Myši jsou hlodavci, dosahující délky až 10
cm tmavošedé, šedohnědé i tmavší zbarvení srsti s poměrně dlouhým ocasem.
Tvoří malá společenstva s jedním samcem
a několika samicemi. Ročně mohou mít
5 - 10 vrhů s počtem 4 – 9 mláďat. Doba
březosti je 21 dní a k novému oplodnění
může dojít krátce po porodu. Novorozená
mláďata váží 1g. Vidět začínají po 12ti až
15ti dnech a za měsíc se osamostatňují.
Vyskytují se po celém světě a jsou závislé na
lidském obydlí. Jenom v teplejších krajích
žijí ve volné přírodě. Myši si dokáží poradit
v nouzové situaci tak, že když napadají do
hluboké nádoby a nemohou se vyšplhat
nahoru a dostat se ven, zahryznou se jedna
druhé do ocásku a vytahuje jedna druhou,
druhá třetí z pasti ven. To moudrá příroda
tak zařídila a naučila roztomilé myšky
vzájemně si pomáhat.
- Jana Sobolová STRANA 9

Společenská kronika
K významnému životnímu
jubileu blahopřejeme:
panu Františku Koubovi
z Holubova – 82 let
paní Marii Pechové
z Holubova – 75 let
panu Karlu Feslovi
z Holubova – 75 let
paní Marii Melmerové
z Holubova – 85 let

Narodili se noví občánci:
Bára Nápravníková z Holubova

Navždy jsme se rozloučili:
S panem Františkem Trostem
z Holubova

Lanová dráha obce Holubov s.r.o.
přijme,
do funkce vedoucího strojníka,
muže s ukončeným středoškolským
vzděláním – obor elektro.
Praxe v oboru vítána.

Nástup možný ihned.
Bližší informace na tel. 602 305 953.
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platí od 10. 12. 2007
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V lednu 2007 vzniklo občanské sdružení

„HOlubovský KUlturní Spolek HOKUS o.s.“
srdečně Vás zveme na:

tradiční holubovský masopustní průvod,
který vyjde 10. 2. 2007
v 11.30 hod. od hasičárny.
Od 18.00 hod. se v holubovském sále
koná masopustní merenda

Hraje skupina CORSO
vstupné 80,- Kč

masky 40,- Kč

POZVÁNKA
MO ČRS Křemže
zve své členy na výroční
členskou schůzi,
která se bude konat
v sobotu 17. 3. 2007 od 13.00 hod.
v restauraci v Křemži na náměstí

Úřední hodiny pro výdej známek
a povolenek se nemění
leden a únor
- středa 18.00 - 19.00 hod
a neděle 10.00 - 12.00 hod.
březen a duben
- pouze středa 18.00 - 19.00 hod.
od května
- pouze po telefonické domluvě
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