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Zpráva z jednání obecního zastupitelstva

ZO projednalo a schválilo:

Informace k novému územnímu plánu

- žádost p. T. Luňáčka o odkoupení obecního
pozemku č. 1046 a 1047/4 v k.ú. Holubov
- žádost p. Z. Nováka o odkoupení části obecního pozemku 1217/1 v k.ú. Holubov, část
Krásetín
- zajistit opravu sálu v Krásetíně
- rozměření a následný prodej obecních pozemků v Holubově u ČOV
- pronájem obecního bytu Holubov čp. 78
manželům Harvalíkovým
- žádost p. K. Waisové o odkoupení obecního
pozemku č. 1909/7 v k.ú. Třísov
- stavební úpravy v mateřské školce
- odkoupit od Lesů ČR komunikaci od nádraží k pod železniční most
- zajistit vyčištění vrtu a výměnu čerpadla na
vodovodu v Krásetíně
- zajistit výměnu provzdušňovacího zařízení
v ČOV Holubov
- zajistit opravu vodou narušeného brodu
v Holubově ke Švábům
- závěrečný účet roku 2011

Návrh územního plánu správního území
obce Holubov je připraven k projednání
s dotřenými orgány státní správy a dále se

bude v projednání postupovat dle stavebního zákona. Termín veřejného projednání
ÚP s občany bude řádně zveřejněn.
- Jaroslav Franěk, starosta obce -

ZO vzalo na vědomí informaci starosty o stavu zpracování pasportu komunikací obce
Holubov, který je připraven. Zatím jsou v něm
zapsány komunikace na obecních pozemcích, komunikace ostatních vlastníků budou
do pasportu zapsány pouze na základě
písemné žádosti vlastníků pozemků.

Vzpomínáme

Každým rokem se červencový víkend scházíme v Krásetíně na návsi, abychom uctili
památku krásetínských občanů popravených
v době heydrichiády. Nejinak tomu bude i letos, kdy si připomínáme 70. výročí oněch
tragických událostí. Těch, kteří tu strašnou
dobu zažili a pamatují si, jak to tehdy bylo, je
už jen hrstka, naše generace ji zná už jen
z vyprávění, ovšem jsou tu i noví občané, kteří
nevědí, proč se tu vlastně každým rokem
scházíme a tak by bylo dobré, kdybychom si
připomněli, co se tehdy v Krásetíně událo.
Do doby, kdy došlo k atentátu na říšského
protektora v Čechách Reinharda Heydricha,
se zasouvá jako souhra náhod tragedie, která
se odehrála v této malé vesničce pod Kletí
u nás v Krásetíně a svým způsobem připomíná osud Lidic, Ležáků a jim podobných

českých vesnic. I když v menším rozsahu, ale
taky zde byly, naprosto zbytečně zmařeny
životy nevinných lidí.
V dubnu roku 1942 odjel 24 letý čeledín ze
statku „u Hanušů“, Jan Novák na kole na
Moravu, v bláhovém domnění, že tam kdesi
na východě přejde frontu k válčícím Rusům.
Nedocenil vzdálenost k frontě, obrovské
plochy ruských plání a důslednost německých opatření vůči každému cizímu. Neznal
německy, polsky ani rusky, takže nemohl
skončit jinak, než skončil.
Na Moravě byl chycen Němci a pak už by byl

jistě přiznal vše, co Němci chtěli. Přiznal i tu
pušku ukrytou u Krásetína v kompostu,
o které věděli i další krásetínští občané. Byl
převezen na gestapo do Budějovic, kde byl
přinucen vypovídat.
Na základě jeho výpovědi bylo v Krásetíně
zatčeno a odvezeno na gestapo do Budějovic 15 krásetínských občanů. Sedm občanů
se po dvoudenním výslechu do Krásetína
vrátilo, ale těch zbývajících osm už v Krásetíně
nikdo nikdy nespatřil. Ti propuštění je
naposledy viděli na chodbě gestapa stát u zdi,
s ru- kama nad hlavou, ale mluvit s nimi
strana
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Popraveni byli otec a syn Tomáš a František
Frojdové, Václav Bürger, Karel Rytíř, Václav
Bárta, Alois Fišer a Jan Novák. Další krásetínský občan, Jan Miesbauer, byl v souvislosti
s touto událostí odvezen do koncentračního
tábora v Osvětimi, kde zahynul.
Tak dopadla na Krásetín první těžká rána a druhá přišla na podzim téhož roku.
Důsledkem skutečností, které se odehrály v roce 1942 v Krásetíně, byly nové události, které
následovaly krátce po popravě. Několik zemědělců dostalo v Krásetíně a v Holubově dekrety, kterými jim byly odebrány statky a chalupy
a museli se ve stanoveném termínu vystěhovat.
Na jejich místa přišli přesídlenci německého původu z rakousko - italského pohraničí.

Postupně byli i z okolních vesnic vystěhováni
další čeští hospodáři, důvod se vždy našel. Byla
to předzvěst toho, jak se Němci po válce chtěli
vypořádat s českými starousedlíky.
Počátek samotné krásetínské tragedie byl
celkem nenápadný a bezvýznamný. Jeden
z mladých mužů odešel do světa. Mladí lidé
vždycky odcházeli do světa. Ale tento odešel
v nevhodnou dobu za cílem neuváženým a neznámým. Jeho odchod přivedl hodně lidí do
situace, ze které nebylo úniku. Přinesl mnoha
rodinám hrůzu a žal, jemu samému a dalším
kolem něho smrt. A následné represálie v podobě vystěhování dalších a smutek v rodinách
popravených.
Při této příležitosti vzpomínáme i na legionáře

první světové války Josefa Koubu, který byl
v květnu 1945 zastřelen německým hajným
Majerem na Dobré Vodě u Třísova a Václava
Šestáka, kterého ve stejné době usmrtili koně
maďarských vojáků.
Myslím, že bychom nikdy neměli zapomenout
na hrůzy, které lidem přinesla 2. světová válka
i jiné války, které bohužel ve světě nevymizely.
Sami to můžete posoudit, co je ve světě zla,
nenávisti, k čemu se lidé sníží a co dokážou,
nedovolme, aby se to zlo dostalo i k nám.
Važme si proto toho, že můžeme žít v klidu
a míru, tady u nás doma v Podkletí, kde je tak
krásně.
- Jaroslav Franěk -

Zprávičky ze školičky

se nikdo nezatoulal během výletu vláčkem
do Vrábče. Při cestě zpět do školky jsme se
zastavili na výborné vanilkové zmrzlině.
Velkou radostí pro nás všechny byla oslava
Dne dětí. Děti mají rády pohyb a uvítaly
mnohé disciplíny na školní zahradě. Na
závěrečný výlet jsme se vydali 6. června. Vezl
nás p. David Keliš, a to do ZOO na Hlubokou.
Zvířátka děti velmi zaujala a s velkým potěšením si domů vezly své koupené dárečky.
V červnu jsme si ještě stihli opékat buřtíky na
zahradě a vše ostatní se už točilo kolem
příprav Zahradní slavnosti, při které se
rozloučíme s našimi předškoláky. Zahradní
slavnost letos slavila své 10. narozeniny.

Rozloučili jsme se s osmi předškoláky. Naší
školku čeká o prázdninách další stavební
úprava. Děti a především jejich rodiče se
mohou od září těšit na novou ložnici. Do naší
mateřské školy je na nový školní rok 2012/13
přijato 11 nováčků. Na závěr se sluší
poděkovat za spolupráci především panu
starostovi Jaroslavu Fraňkovi za jeho
neustálou vstřícnou podporu a všem
rodičům, kteří nás během školního roku
podporovali a pomáhali nám. Děkujeme.
Krásné léto, příjemný čas dovolených a v září
na viděnou.
Za MŠ Holubov
- Jana Jungbauerová -

Jaký program měly děti v naší mateřské škole
od jara až do prázdnin? V březnu nás navštívil
p. Karel Daňhel se svým hudebním pořadem.
Navštívili jsme místní knihovnu a 12. dubna
jsme vyrazili do planetária v Českých Budějovicích. Zde pro děti nabídli velmi pěkný
věkově přizpůsobený program. O týden
později si děti z II. oddělení vyšláply za
tajemstvím perníkové chaloupky. V květnu
jsme společně se školáky shlédli na školním
hřišti ukázku dravců. Dne 29. května jsme
opět vytáhli naše školkové kloboučky, to aby
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY - CO NÁS BAVÍ
OSTROV PRAMENŮ

Světový den vody si celá škola připomněla
pátráním po prameni Křemžského potoka. Vydali

DEN PRO LES - STUDÁNKY

Celý týden se školní družina chystala na
projektový den věnovaný vodě v lese a významu studánek. Vysvětlili jsme si vznik
studánky, co znamená otvírání studánek
podle tradice. Připravili jsme si trasu, využili
jsme mapu Blanského lesa a nachystali jsme
si otázky na setkání s lesníkem.
Čtvrteční odpoledne nás přivítalo příjemným jarním počasím. Při první zastávce
jsme pozorovali pomocí dalekohledu své
okolí, zorientovali jsme se, ukázali obce,
které jsme viděli jako na dlani.
Druhá zastávka byla hranice přírodní památky Horní luka.
Společně s panem lesníkem jsme došli ke
studánce, odebrali jsme vzorek vody a přistoupili k čištění. Zjistili jsme neukázněnost
lidí, kteří do studánky házejí odpadky
(skleněné lahve).

jsme se po proudu, kde jsme viděli čističku
odpadních vod, která čistí vodu celému Holubovu. Zopakovali jsme výskyt místní fauny a
flory. Pomohly nám informační tabule naučné
stezky. Zaujala nás i historická vodní elektrárna,
do které se přiváděla voda z potoka. Naši
předkové vymysleli důmyslný přívod vody
k elektrárně. Školní skupiny dětí zábavnou
formou poznávaly například sílu vody při

povodni a vyzkoušely si pohyb zvířat žijících
u vody. Cestou odebraly vzorky vody z různých
míst potoka, aby mohly ve školy posoudit
čistotu vody. Vyučování v přírodě bylo zajímavým a praktickým zpestřením školní výuky.
- JN -

Lesník nám vyprávěl o práci lesníků na jaře,
připomněl správné chování v lese a vůbec
v přírodě. Na závěr jsme si zahráli hry v lese.
Další den jsme ve škole posoudili vzorek
vody, doplnili pracovní list a těšíme se na
další vycházku.
- JN -

strana

3

UKLIĎME SVĚT!
26. dubna se žáci školní družiny zapojili do
celosvětové akce . Patnáct dětí se chystalo na
úklid s velkým nasazením, vyzdobily si
zaslané pytle a označily jmény (Žrout, Nenažranec, Pepa Střep ap). Všichni se dobře
orientují v třídění odpadů a znají pojem recyklace. Uklízeli jsme okolí Holubova.
- JN -

SOUTĚŽ S PANEM POPELOU

Soutěž ve sběru druhotných surovin se společností A.S.A. Celoroční sběr byl ukončen v červnu. V prvním svozu bylo odvezeno 1500 kg, na
konci školního roku bude odvezen zbytek starého papíru.

PLAVÁČEK 2012
V LIPNĚ NAD VLTAVOU

Vybraní žáci z každého ročníku, kteří
absolvovali tento rok plavecký výcvik, jeli do
Lipna s panem učitelem Janem Přesličkou
reprezentovat ZŠ Holubov v plaveckých
závodech. Jejich organizaci zajišťovala jako
každoročně ZŠ Lipno.
Závodníci
Markéta Dolejší
5. ročník
prsa

Tomáš Opelka
Adéla Vávrová
Denny Štrba
Lukáš Trapl

4. ročník
4. ročník
3. ročník
2. ročník

kraul
prsa
kraul
kraul

Všichni žáci absolvovali závod se ctí a bojovali
ze všech sil. Lukáš Trapl bojoval dokonce
i nad své síly, což ho stálo dokončení závodu.
Naopak Denny Štrba plaval výborně a zvítězil
ve své kategorii. Díky chybě v časomíře musel
závodit znovu, ale i napodruhé vyhrál
a odvezl si tak zlatou medaili. Posledním
plaveckým závodem byla štafeta.

Závody byly výborně zorganizovány. Během
závodění proběhlo několik tanečních
vystoupení a celou soutěž vtipně provázel
jeden z učitelů ZŠ Lipno. Jednou z disciplín
byl kreativní skok do vody s pozdravem školy.
Tu se žákům ZŠ Holubov podařilo vyhrát.
Odměnou po výkonu byl žákům oběd
v podobě řízku a chleba, jako bonus se směli
dvakrát zdarma svézt na bobové dráze.
K tomu zdarma limonáda a palačinka se
šlehačkou.
Žáci byli závody nadšeni a v příštích letech se
rádi zúčastní znovu.
- JP strana
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Velká voda v ZŠ Holubov
Hladiny jihočeských řek se v červnu zdvihají
kvůli vydatným dešťům. Žáci ZŠ Holubov už
však mají ty nejhorší přívalové deště diktátů,
písemek a zkoušení za sebou. O to více teď
možná trnou, co s sebou všechno ta divoká
voda přinese. Kdo zůstane stát se suchou
nohou, komu poteče do bot a koho to smete
jako otep slámy. Všichni žáci by zajisté chtěli
obstát a zřejmě tomu tak i bude, až na pár
zmáčených nohavic a odřených uší. Jsou
tu však i nejstarší školáci - dobrodruzi
z páté třídy. Ti využijí silného proudu a vydají
se na další plavbu. Však na svých lodičkách
vzdělání pracovali celých 5 let. Doufejme, že
jim do nich moc nepoteče a všechny díry,
které objeví, se jim podaří rychle zacelit.
Na plavbu do ZŠ Křemže se vydají David
Čížek, Markéta Dolejší, Aleš Jankulár, Irena
Jílková, Andrea Strnadová, Leona Kramarovičová a Matěj Havel.
Miroslava Fučíka, Evu Šustrovou a Elišku
Kudláčkovou zanese proud do Českého Krumlova na ZŠ Za Nádražím.
Přejeme jim všichni hodně štěstí.
Letošní páťáci se loučí s holubovskou
školičkou ve verších.

Ted už do šesté musíme jít,
je to škoda, chtěli bychom ještě s vámi být.
Teď se s Vámi musíme rozloučit,
do šesté už musíme nastoupit.
První třída byla plná písmenek.
Druhá třída hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny.
Třetí třída násobilka.
Čtvrtá třída těžká chvilka.
Pátá třída plná zodpovědnosti, radosti a
někdy zlosti.
Všechno tohle jsme si prošli.
Ahoj, naše školičko,
budeš vždycky v naší mysli.

Čtvrtá třída pohoda,
čeká nás tam lahoda.
Pátá třída, Uf, je za námi.
Tak čau!
Škole zamávám!
Do šesté musíme jít,
budeme se tam nudit,
a pětky mít !!!
Holubovskou školu jsme měly rády,
doufáme, že budete navždy s námi.

Loučíme se

Ze školky jsme vykročili,
do školičky nastoupili.
V první třídě viděli jsme,
abecedu učíme se.
A teď školní rok končí,
a já se s vámi loučím.
O rok starší jsme,
do druhé třídy vstoupíme,
spoustu se toho naučíme.
S radostí válčíme,
do třetí třídy vletíme,
násobilku učíme se.

Markéta Dolejší a Andrea Strnadová
Věnováno všem, co nás učili a vydrželi
s námi celých 5 let.
M. Bodláková, L. Křížová, J. Přeslička,
E. Záhoříková, Z. Langerová
První třída ušlo to,
druhá třída nešlo to,
třetí třída prošli jsme
s odřenýma ušima,
ale vyšli jsme.

Školička

Miroslav Fučík a David Čížek

- Jan Přeslička, třídní učitel -

Holubov a jiné školy

Leona Kramarovičová a Eva Šustrová
V Holubově jsme si dost užily,
poznat nové školy jsme netoužily.
Evka Krumlov a Lea Křemže,
teď už jen spadnout do rejže.
Někdy nás učitelky naštvaly,
protože jsme špatnou známku dostaly.
Kdyby tuhle školu předělali do devítky,
Nemuseli bychom tu být jen do pětky.
Doufáme, že i říďa,
bude pořád príma.
A taky, že i kuchařky,
budou skvělé prímařky.

Pět let

Irena Jílková a Eliška Kudláčková
Uplynulo pět let plných radosti,
mezi tím jsme jedli samé sladkosti.
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Čtvrtou třídu obsadíme,
vlastivědu pochopíme.
Pátá třída poslední rok,
těšíme se na nový rok !!!

‘

Základní Škola Holubov
Aleš Jankulár

V první třídě jsme si jenom hráli,

druhé jsme se nenadáli,
ve třetí už nejsme malí
a ve čtvrté nebyli jsme sami.
Přijel k nám nový žák,
na vozíčku je to tak.
Ale je to taky člověk
do páté jsme přišli pro vděk.
Je to škola k pohledání,

prvňákům už nic nebrání,
za pět let taky odejdou
a my už projdem vysokou.
Ale teď půjdem do šesté třídy,
do Krumlova a do Křemže,
budeš mi chybět pátá třído,
budeš mi chybět Holubove.

OSTROV KARLA IV.

Školní výlet 9. května na zámek Kratochvíle
s představením o Karlu IV.
Po prohlídce kostela a zámku shlédli žáci
představení, které jim přiblížilo život v době
Karla IV.
Viděli, jak vypadalo brnění, které si oblékal do
boje, jak vypadal císařský dvůr, kolik měl
služebníků, jaký byl život panoše i fraucimoru.
Po představení si žáci vyzkoušeli zpracování
lnu, mletí na ručním mlýnku mezi dvěma
kameny, ruční praní na valše, kovové helmice,
házení kroužků na cíl, a přihlíželi, jak se pracovalo se širočinou (sekerou), když se stavěl
Karlův most.
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Skauti Holubov
VÍTÁNÍ JARA
Každý rok vítáme jaro. I letos v březnu jsme
takto strávili víkend na základně ve Zlaté
Koruně. Akce se společně s námi zúčastnili i
skauti z Hořic. Tématem celého víkendu bylo
letošních 100 let od založení skautingu v
Čechách. Děti se formou různých her, soutěží
a scének dozvěděly zajímavé informace z
historie skautingu u nás. Jedním z programů
bylo také vyrábění velikonočních kuřátek,
které jsme použili na sbírku Pomozte dětem,
na které se již několikátým rokem podílíme.
Počasí nám přálo, a tak nic nebránilo v tom,
abychom si celý víkend mohli skvěle užít.

Sbírka kuře pořádaná
skauty z Holubova

Jako každý rok se skauti
z Holubova i letos podíleli
na sbírce Pomozte dětem,
která se celostátně organizuje na pomoc pro
nemocné děti a děti bez
domova. Sbírka probíhala
během Velikonoc.
Na již tradiční skautské akci – Vítání jara na

základně ve Zlaté Koruně – si děti spolu
s vedoucími vyhradily čas na výrobu kuřátek.
Aby byla sbírka zajímavější, vyrobily letos
dva druhy zcela jiných kuřátek než v minulých letech. Kuřátka jsou odměnou pro
lidi, kteří ke sbírce o Velikonocích přispívají.
Děti ze skautských oddílů se věnovaly sbírce
po celý prodloužený velikonoční víkend.
Roznášely kuřátka po všech částech naší
obce, po Holubově, Třísově a Krásetíně. Lidé
jim odměnou za nabízená kuřátka přispěli do
pokladničky, kterou před začátkem akce
zapečetil sám pan starosta obce Jaroslav

Franěk. Byl přítomen také oficiálnímu rozpečetění pokladniček a spočtení peněz.
Letos se z obce Holubov odesílalo na oficiální
účet sbírky 4527 Kč.
Musíme říci, že silné ročníky sbírky Pomozte
dětem jsou již za námi. V době začátků této
sbírky lidé přispívali raději. Trh nebyl
přesycen jinými podobnými akcemi. Přesto
se ji ale snažíme udržet, protože víme, že
pomoci je stále potřeba. Velice nás potěší,
když i v příštím roce zůstanete věrni „kuřeti“.

Samozřejmě nechyběla ani naše oblíbená
plavba na „MATYLDĚ“, což je velké nafukovací
gumové plavidlo, na kterém se děti mohly
svézt po rybníku.
Počasí nám přálo a celé odpoledne bylo moc
příjemné (myslím, že nejen pro děti, ale i pro

rodiče, kteří se zde potkali a popovídali si…)
a proto bychom chtěli poděkovat nejen
každému, kdo přiložil ruku k dílu, ele i sponzorům - obci Holubov, paní Pelechové, panu
Pelechovi a rodině Pavlišově.
- Příští rok se opět těší - skauti z Holubova -

- Děkujeme, skauti a skautky z Holubova -

DĚTSKÝ DEN V HOLUBOVĚ
Již se stalo tradicí, že v nejbližší sobotu ke Dni
dětí to kolem holubovského rybníka ožije.
Letos datum padl na 2. června. Sešli se tu
holubovští skauti, aby připravili několik
stanovišť a spoustu zábavy pro děti z celého
okolí. A těch přišlo opravdu hodně! Na start
do indiánského tee-pee se přišlo nahlásit
přes 100 dětí. Ty si pak během odpoledne
mohly obejít a splnit 10 stanovišť, jako
například střelbu z luku, házení kloboukem
na věšák, lanovou dráhu, slalom s ježkem,
hod míčkem do HUBA BUBA, lovení lodiček
prutem, skok v pytli…atd. Když měly
všechny stanoviště splněné, vyzvedly si
sladkou odměnu se špekáčkem, který si
mohly upéci na ohni.
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Závod vlčat a světlušek 2012
Základní kolo závodu vlčat a světlušek
proběhlo ve "šmoulím" tématu ve
Vodňanech. Družinka našich světlušek,
zvaných Smajlíci, se umístila v dívčí kategorii
na krásném druhém místě, zatímco
chlapecká družina Vlčata dokonce na 1. - postupovém! Krajské kolo závodu se konalo
o víkendu 1.-2. června ve Volyni. Tentokrát již
účastníci nemuseli mít modrobílé oblečky
a zachraňovat svou říši před zlým
Gargamelem. Ocitli se totiž v zemi krále
Slaďocha, který pro ně v pátek přichystal
krásnou ohňovou show
v podání
profesionálů, a na oplátku mu děti musely
pomoci naplnit královskou truhlici. Při

sobotním závodu tedy na každém stanovišti
dostaly několik bonbonů. Vlčata se umístila
na chvályhodném 5. místě, přičemž od
čtvrtého je dělil pouze 1 bod!

Všem účastníkům gratulujeme a doufáme, že
v příštím kole, které se bude konat za dva
roky, budou holubovští opět úspěšní.
- Hana Bartošová, Tereza Opelková strana

8

DEN DĚTÍ V TŘÍSOVĚ
Tak opět po roce, první červnovou neděli
v Třísově, slavili děti svůj svátek v pohádkovém lese.
I když počasí se snažilo oslavu dětem
znepříjemnit, nakonec se umoudřilo a i sluníčko na cestu, na které čekalo na děti 11
zastavení, vysvitlo.
Na startu vydávaly dvě kouzelné babičky
dětem karty, na které sbíraly na jednotlivých
stanovištích značky za splněné úkoly a za
každý samozřejmě obdržely i nějakou
odměnu. Jako první na ně čekalo v indiánském tábořišti posouvání balonku po
provázku napnutém mezi stromy foukáním
pomocí brčka.
Na dalším zastavení si vyzkoušely práci
pilných včeliček při opylování květinek. Zanedlouho po překonání potůčku se na cestě
objevili dva známí šikulové PAT a MAT, kteří
nutně potřebovali pomoc se zatloukáním
hřebíků, ale také bylo třeba naložit a převézt
materiál na kolečku.
Po této namáhavé činnosti dorazily ke kouzelné
zahrádce, na které hospodařil strýček POMPO,

který zde pěstoval ovoce a zeleninu. Za
nakreslený obrázek, či správné určení různých
druhů ovoce a zeleniny si mohly ze zahrádky
nebo kouzelného stromu něco sklidit.
Cesta začínala pomalu tmavnout, až zavedla
děti do doupěte čarodějnic, které si zrovna
vařily polívku z různého hmyzu, který měly
děti rozpoznat. Potom ještě pomohly staré
pavoučici popolézt z místa na místo a byly
propuštěni, na další pokračování.
To je zavedlo na šesté zastavení u dvou
zapomnětlivých kuchařek, které měly plnou
kuchyni různých surovin a ingrediencí na
vaření, ale potřebovaly pomoc s jejich
pojmenováním. Cestou od kuchařek ke
Sněhurce si děti vyzkoušely práci hasičů a
pomocí ruční džberové stříkačky srážely na
lavičce postavené terče.
Osmá zastávka se nalézala u Sněhurky
a (6+2) trpaslíků, kde se děti míčky trefovaly
do rozbitého zrcadla, zkusily si chodit na
malých chůdách a určovaly zvířata. Na
paloučku, kousek za velkým mraveništěm,
tančily kouzelné víly. Tady bylo zapotřebí
přiřadit ke zvířátkům správné příbytky.
A potom děti prolézaly skrz děravou síť.

Když už měly děti nastřádáno dostatek
odměn, čekali na ně dva loupežníci, kteří
vyskakujíce zpoza stromů přepadávali chudé
pocestné, ale zřejmě měli dobrou náladu,
protože místo okrádání naopak dětem za
střílení ze vzduchovky ještě něco věnovali.
Poslední jedenácté stanoviště bylo u pirátů,
kde si po nalezení klíče od truhlice s pokladem, mohly část pokladu také ponechat.
Po takto náročné cestě čekalo v cíli za hospodou opékání špekáčků na ohni.

JIHOČESKÁ HASIČSKÁ LIGA
4. kolo

V neděli 10. června uspořádal náš sbor 13.
ročník soutěže O PUTOVNÍ POHÁR SDH.
I přes velmi nepříznivé počasí se do Třísova
sjelo rekordních 42 družstev.
Z toho bylo 13 ženských a 29 mužských
kolektivů. Družstvo mužů Holubov B z důvodu zapůjčení 3 závodníků běželo mimo
soutěž. Opět se závodilo na dvě časomíry
a na základně se střídali muži a ženy. Po
doběhnutí posledního družstva žen
pokračovala soutěž mužů.
Náš sbor závodil se třemi družstvy a z nich se
jako první představily ženy, které zaběhly
v daných podmínkách velmi pěkný útok a
jen delší nástřik pravého terče znamenal čas
32,37 s, který nakonec stačil na 3. místo
a dalších šest bodů do hodnocení JČHL. Na
prvním místě se umístil Lišov B a druhé
skončily Mydlovary. V hodnocení Velké ceny
strana
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okresu Český Krumlov tento výsledek
znamenal pro naše ženy plný počet bodů za
první místo.
Jako druzí se představili muži A, kteří chtěli
navázat na sobotní výsledek a umístění ještě
vylepšit, což se povedlo a čas 26,21 s znamenal zisk 17 bodů za druhé místo se ztrátou
35 setin sekundy na vítězné Mydlovary a zároveň vítězství v soutěži o nejrychlešího
proudaře pro Petra Klimeše s časem nástřiku
23,71 s. Na třetím místě skončilo družstvo
Výškovic z okresu Prachatice. Rovněž muži
vyhráli hodnocení Velké ceny okresu.
Ke konci celé soutěže, když už se počasí
umoudřilo a přestalo pršet, když dráha už byla
značně rozbahněná a klouzavá, se na
základnu připravilo naše béčko mužů, kteří
vzhledem k minimu tréninků předvedli
solidní útok a jen delší nástřik pravého terče
je připravil o umístění v první desítce výsledkové listiny. Konečný čas 33,81 s znamenal
14. místo mezi 28 soutěžícími kolektivy. Ve
Velké ceně okresu se umístili na šestém místě.

Stolní tenisté Holubova
obhájili okresní přebor
Skončila sezona stolního tenisu 2011/2012
a je jisté, že v Holubově se i v sezoně další
bude hrát opět okresní přebor, tedy ta těžší z
obou okresních soutěží. Zasloužila se o to
čtveřice holubovských statečných, která bez
náhradníků skončila na pátém místě z osmi,
tedy v klidném středu tabulky.
Tým Holubova A dokázal za sezonu sedmkrát zvítězit nad svými soupeři, dvakrát
skončilo klání smírně a jedenáctkrát

Exkurze v Temelíně

V sobotu 12. května uspořádalo Sdružení
dobrovolných hasičů Krásetín exkurzi do
jaderné elektrárny Temelín.
Akce se
zúčastnilo více než 30 členů a příznivců
sdružení. V expozici informačního centra
elektrárny jsme se nejprve dozvěděli mnoho
zajímavého o stavbě a provozu elektrárny
a shlédli film, který pojednával o principech
a technickém provedení jaderné energetiky.

Klíště a člověk
Jsou toho plná média, tisk, rozhlas, televize,
jsou plná výhrůžek, co se může stát, pokud
se nenecháme očkovat proti klíšťovému
zánětu mozku a mozkových blan. Těžké
poškození myšlení, hybnosti až smrt.
Drastické obrázky. A cíl je jediný: zvýšený

Kompletní výsledky a více fotografií
naleznete na www.hasicitrisov.cz
Na závěr bychom chtěli poděkovat za
věnování cen pro vyhodnocení soutěže

Obecnímu úřadu Holubov a firmě PEKÁRNA
SRNÍN KIII spol. s r.o.
Poděkování za měření útoků rovněž patří
HZS Český Krumlov a SDH.

prohrou. Druhý rok po sobě se tak
holubovské áčko udrželo v slušně
obsazeném okresním přeboru.
Na dobré sezoně se následujícím způsobem
podíleli tito hráči. Nejúspěšnějším jednotlivcem se stal Karel Charvát, který uhrál mezi
jednotlivci 65 procent a celkově obsadil
v přeboru dvanáctou příčku. Miroslav Pešl se
podílel 52 procenty, Milan Vítek 34 a Štefan
Streit 31 procenty.
Holubovský stolní tenis má svého zástupce
i v okresní soutěži. Tým Holubova B však
v sezoně doplatil na to, že z jejich členů se
bodově prosazují zpravidla pouze dva, což je

příliš málo na výhru. Přesto se
holubovskému béčku podařilo dvě z dvaadvaceti utkání vyhrát nejtěsnějším možným
rozdílem a o jedinou prohru tak zůstalo na
posledním devátém místě za celkem OST
Velešín C.
Nejlepším jednotlivcem holubovského
béčka se stal s jedenapadesáti procenty Jiří
Mandát, čtyřiačtyřiceti procenty přispěl
Miroslav Šváb starší. Ke dvěma výhrám
v sezoně jim pomohl tolik potřebnými třiceti
procenty Miroslav Šváb mladší, jedinkrát za
sezonu se pak z výhry radovala i Naďa
Koflerová.
- Jan Laštovička -

Velmi zajímavá byla Wilsonova, difuzní,
mlžná komora, ve které bylo možné pozorovat dráhy elementárních částic. Účastníci
zájezdu si mohli v expozici vyzkoušet své
znalosti u několika testů z fyziky.
Z Temelína jsme pokračovali přes přehradní
nádrž Hněvkovice, která zajišťuje JETE
dodávku chladící vody, do Muzea historických vozidel a staré zemědělská techniky
v Pořežanech u Týna nad Vltavou. Velmi
zajímavá expozice muzea nabízí velké

množství věcí, které většina z nás znala ze
svého dětství a mládí, ať to byla auta,
motorky, nádobí, rádia, hračky a mnoho
dalšího.
Jediné co se nevydařilo, bylo ten den počasí
a ten kdo s námi nejel, může litovat.
Na závěr patří náš dík panu Janu Kudláčkovi
za průvodcovské služby a zejména Pavlu
Svěchotovi za perfektní zajištění dopravy.
- sm -

prodej vakcíny proti klíšťové encefalitidě.
Zatímco mnohým těmto neodbytným
reklamám si naběhneme a zbytečně
utrácíme stovky až tisíce korun za naprosté
nesmysly ve prospěch našeho „zdraví“,
tentokrát se jedná o doporučitelný přístup.
Dnes již víme, že nejvíce klíšťat s nákazou
tohoto zánětu mozku se nachází v povodí
Vltavy, tedy i v našem regionu. Odborná
lékařská společnost je seznamována s tím, že
imunizace přirozenou cestou nefunguje a že
jedinou účinnou cestou je očkování proti
klíšťové encefalitidě. Moje osobní zkušenost
je trochu jiná, ale přesto jsem se nechal

naočkovat a udržuji si platnost očkování
pravidelnou revakcinací. Těch několik stovek
korun za to stojí, abychom my dospělí i naše
děti tak předešli vážnému poškození svého
zdraví a nebáli se chodit do přírody.
Očkování proti klíšťovému zánětu mozku je
dostupné v každé ordinaci praktického
lékaře. Je to sice pravda, že toto očkování se
děje především v zimních měsících, ale je
možné jej provádět kdykoliv i přes léto. To
většinou požadujeme zkrácené očkování,
kdy první dvě dávky následují po dvou
týdnech. A již tato základní aplikace dvou
dávek zaručuje dostatečnou imunitu proti
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klíšťové encefalitidě na rok, kdy je nutné
provést přeočkování. Další přeočkování
děláme za tři až pět let, podle toho, zda
očkování bylo standardní nebo zkrácené.
Tímto očkováním můžeme předejít i našim
zbytečným obavám při záměně stresové
dysbalance s prvním stadiem onemocnění
klíšťovou encefalitidou, čímž svůj stres
stupňujeme. Něco si o tom přečteme na
internetu a navzdory zkušenostem svého
lékaře se dožadujeme vyšetření, která v ten
okamžik jsou nepřínosná.
Dnes již všichni víme, že první stadium
klíšťového zánětu mozku probíhá pod
obrazem neurčité virózy a po určité době
bezpříznakové latence může onemocnění
propuknout v plné parádě s vysokou
horečkou, nutnou hospitalizací a nutnou
odlehčovací lumbální punkcí. Abychom
předešli vážnému poškození zdraví, měli
bychom od svého lékaře přijmout
doporučení ke klidu fyzickému i psychickému včetně pracovní neschopnosti.
Stupeň onemocnění je závislý na množství
inokulovaných viriónů a na jejich virulenci.
Záleží tedy i na době, po kterou jsme nechali
na svém těle přisáté klíště a na metodě jeho
vyjmutí. V tom se odborná veřejnost
rozchází. Já preferuji nepoužívání pinsety,
zabránění dýchání klíštěte nějakou mastí
a často již do jedné minuty šimrání na
zadečku se samo pustí. Při jeho kremaci na
sirce je nutné si krýt oči, protože při jeho
prsknutí se dostávají do okolí virióny, které se
nám mohou dostat do těla i přes oční
spojivku.
Prevencí přisátí klíštěte jsou i dlouhé kalhoty,
holínky a repelent. A tou nejdůležitější
prevencí, abychom se nebáli jít do lesa, je
očkování.
Tím jsme problematiku klíšťat neprobrali.
Klíšťata přenášejí i lymskou boreliózu
s typickým projevem erythema migrans, ale
i další bakteriální i nebakteriální infekce.
O tom zas až někdy jindy.
- MUDr. Bohumír Šimek -

Zmije
Mám pocit, že to není tak dávno, co jsem zde
psal, co má člověk dělat při uštknutí zmijí. Ale
dnes už je vše jinak. Nebo přesněji, co jsem
naposled napsal, to platí pro podmínky
nedostupnosti lékařské péče. Avšak při
současné dostupnosti RZP do patnácti minut
a slibované dostupnosti do pěti minut
v městských aglomeracích, se naše doporučované postupy podstatně liší.
Především bychom si měli být jisti, že nás
kousla zmije a nikoliv užovka, či nějaké jiné
zvíře, nebo že jsme jen šlápli na špičatou
větvičku. Po kousnutí zmijí většinou
nacházíme jeden až čtyři vpichy do kůže.
Rána je velmi bolestivá, otéká s lehkým
zarudnutím prokvétajícím až do modra, otok
může přecházet z končetiny na hrudník,
mohou bolet oteklé spádové uzliny. I toto již
může být důvodem k hospitalizaci na
pozorování.
Většinou se současně rozvíjí i celková reakce.
Prvními příznaky mohou být pocit na
zvracení, ale i zvracení samotné, zvýšené
pocení, zvýšená teplota a žízeň, mohou se
objevit křečovité bolesti v břiše a průjem.
Tento stav již zasluhuje observaci v nemocnici, protože již každý třetí takový pacient je
ohrožen alergickou reakci, která může
dospět do anafylaktického šoku, a to už je
lidský život vážně ohrožen.
Proč se tedy hned neočkuje sérem proti
zmijímu uštknutí a proč se ponechává toto
očkování jako refugium ultimum a proč

Vážení přátelé, jsme zhruba v polovině roku
2012, o jehož průběhu i konci se v minulosti
napsalo mnoho úvah a pojednání ať už v dobrém, nebo tom katastrofickém smyslu.
Světe div se, zatím se nic mimořádného
neděje, ale připadá mi, že se lidstvo na celé
planetě nějak větší měrou zajímá o věci,
které se dějí a nejdou normálně vysvětlit.
Minule jsme si např. připomněli pana Henri
Monforta, který své tělo vyživuje z prány –
vesmírné energie.
Že k nám z vesmíru různé energie proudí,
o tom asi nikdo z nás nepochybuje. Některé
dokážeme měřit a využívat, o některých se
jenom hovoří a píše, ale „sáhnout“ si zatím na

s ním váhají při aplikaci i v nemocnici? Je
nutné předem zvážit závažnost intoxikace,
opakovanost podání séra a alergickou anamnézu pacienta, protože již samotné antiviperické sérum může být příčinou vážné
komplikace stavu, jehož zvládnutí nemusí
být snadné.
Jak tedy můžeme postiženému pacientovi
pomoci? Především ho uložíme v klidu, ne
na slunku, ne v zimě, a při žízni postupně
podáváme nealkoholické tekutiny tak,
abychom nevyvolali zvracení. Lokální
ošetřování při dostupnosti lékařské péče se
doporučuje vynechat a hned podle rozvíjejícího se stavu voláme svého praktického
lékaře nebo urgentní ošetření LSPP nebo
přímo RZP přes 155. Nejdůležitější je trvalé
sledování stavu pacienta (a to i laiky do
příjezdu lékaře), symptomatická léčba
a včasné zahájení léčby rozvíjejícího se šoku.
Ale to již necháme na lékařích, pro jakou
léčbu se rozhodnou.
Na závěr: Není dobré si kazit pobyt v přírodě
strachem z uštknutí zmijí. Zmije je plachý
živočich a většinou dobře vnímá otřesy půdy,
které způsobíme již svojí chůzí. Jako prevenci
si můžeme obout gumovky a eventuelně
dupat či tlouci holí při chůzi před sebou.
- MUDr. Bohumír Šimek -

ně neumíme. Jsou však mezi námi jedinci,
kteří tyto energie využívají hlavně k posílení
svého zdraví a ochraně. Je všeobecně známé,
že z vesmíru se k nám nedostává pro nás jen
to „dobré“, ale proudí k nám i to „špatné“,
před čímž nás chrání atmosféra naší planety
Země. Když jsem začal psát tento článek,
vrátil jsem se z pozorování vycházejícího
Slunce, přes které přecházela planeta
Venuše. Je to jedinečný úkaz, který byl zaznamenán naposledy 8. června 2004. Vážení
není to překlep, ale fakt. Přechody planety
Venuše přes Slunce se totiž opakují v sériích
po dvou a jsou mezi nimi více jak stoleté
pauzy. O existenci tohoto jevu víme díky
Johanu Keplerovi, který úkaz poprvé
předpověděl v 17. století. Od té doby jsme
měli již 8x příležitost (myslím jako lidstvo) jej
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pozorovat a to v letech 1631 a 1639, poté
1761 a 1769, dále 1874 a 1882 a naposledy
8. června 2004. A bylo to právě 6. června
2012 poosmé, kdy se planeta Venuše dostala
z pohledu pozemšťana přesně mezi planety
Slunce a Zemi. Úkaz byl viditelný od 4 hod.
54 minut až do úplného výstupu Venuše ze
slunečního kotouče do 6 hod. 55 minut.
Pouhým okem přes sklo ze svářečské kukly
jsem spíše tušil, než viděl tu nepatrnou
tečku, ale přes dalekohled s projekcí na
dveře naší kuchyně a za asistence Jindřišky
to bylo jako snímek z hvězdářského
dalekohledu z observatoře na Kleti (viz foto).
Další dvojice přechodů se odehraje až v
letech 2117 a 2125. Ten, kdo 6. června
zaváhal, musí počkat dalších 105 let. Ale to
jenom na okraj.

Chci Vám hlavně položit otázku: už jste
někdy slyšeli nebo četli slovo orgonit?
Není to zase až taková novinka, ale u nás je
známý a žádaný teprve od roku 2008.
Obecně se o něm píše, že je schopen neutralizovat přítomné disharmonické (špatné)
energie včetně patogenních zón
a
elektrosmogu. Prostory, kde umístíme
orgonit nejsou zbaveny původního pole
patogenních zón, ale jejich disharmonické
působení na biochemické buněčné pochody
je harmonizováno (rozdílné vlnové délky
jsou sladěny), takže už nezatěžují živý organizmus u člověka, zvířat i rostlin. Orgonit navíc
přitahuje živou pránu - „orgon“. Ta je všude
kolem nás, ne však vždy v potřebném
množství a je nezbytná pro život všech
organizmů. Jiné názvy pro tuto energii orgon
jsou čchi, ki, prána, ód a další. Nepřipomíná
Vám to něco, a je možné tomu vůbec věřit?
Dr. Wilhelm Reich, vědec, který tuto energii
prozkoumal nejvíce, ji nazval „orgon“. Podle
zjištěných specifických vlastností orgonu dr.
Reich už v minulém století zkonstruoval tzv.

O projektu SOULADĚNÍ 2012

země, oheň, voda, vzduch – tanec, sdílení,
zpěv a dech
V rámci své činnosti připravilo o.s. Terra
Mítica projekt „Souladění 2012“. Nosným
tématem je soulad člověka se sebou samým i
se svým okolím. Prostředníkem jsou živly,
jejich harmonie ve světě vnějším i vnitřním,
které se pak odráží ve zdraví (fyzickém,
psychickém i mentálním), v dobrých mezilidských vztazích a v našem vztahu k životnímu

orgonový akumulátor. Pozorováním si
uvědomil, že někdo má život podporující
energie méně a je nemocný a proto se snažil
tuto energii shromáždit do nějakého místa,
kde by ji člověk přirozeně přijal a bylo tak
podpořeno jeho uzdravení. Dr. Reich tehdy
svými akumulátory úspěšně léčil i „nevyléčitelné pacienty“ s rakovinou. V akumulátoru člověk nasál hromadu energie, která
napomohla čištění a detoxikaci těla a tím
odstranil podstatnou příčinu vzniku rakoviny, alespoň dle dostupných zdrojů. Dnes je
tento princip „akumulátoru“ vylepšen a je
ještě mnohem účinnější. Skříň byla nahrazena odlitkem ze včelího vosku
o
objemu 50 až 100 ml, do kterého jsou
vloženy kovové třísky (špony, piliny,
nastříhané dráty) a do středu odlitku je
umístěn krystal křišťálu. Celé je to zalito do
včelího vosku, nebo do epoxidové pryskyřice
(je pevnější) a lze použít i smůlu stromů,
popřípadě i drcenou smůlu na paření prasat
(ta je ale v konečné fázi dost křehká).
Konečnému tvaru odlitku se meze nekladou,
může to být pyramida, kužel, válec, jehlan,
polokoule, koule apod. ale nejobvyklejší je
tvar dětské bábovičky a použít se dá
formička na vánoční cukroví (viz foto).
Organická pryskyřice i včelí vosk energii –
organ- přitahuje do sebe, ale ta je uvnitř
odrážena a rozptylována kovovými třískami,
protože kov tuto energii neabsorbuje, ale
spíš odráží do okolí. Tím vzniká velmi rychlý
pohyb přítomné prány-energie orgonu. Jde
vlastně o velmi výkonný harmonizující
rezonátor, který se přitom sám včetně
krystalu křišťálu uvnitř ještě onou procházející energií nabíjí a posiluje a použitý krystal
křišťálu uvnitř orgonitu kvalitu energie ještě
násobí. Pro ty, co chtějí mít vždy to nejlepší
na trhu, lze použít též čistý palmový vosk,
který ještě přidává další vlastnost a tou je
usazovat, uklidňovat a uzemňovat charakter
těchto energií. S tím, jak tento harmonizující
rezonátor funguje Vás raději zatěžovat
nebudu, ale podle hesla „co tě nezabije, to tě
posílí“ si zkuste svůj orgonit doma vyrobit
a vyzkoušet. Svůj domov tak obohatíte
o zařízení, které vás bude chránit před
působením škodlivého vyzařování mobilů,
televizí, počítačů, mikrovlnek a všeho
dalšího, čímž jsme si naši moderní domácnost vybavili. Pro ty, co hned zvedají ruce
a prohlašují, že nic takového vyrábět

nebudou, protože je to nějak divně složité, je
zde možnost si orgonit koupit. Prodejny jsou
zatím hlavně v Brně a na Moravě, ale i ve
Zruči nad Sázavou. Orgonity jsou nabízeny
ve formě přívěsku, za cca 100 Kč, polokoule
130 Kč, placky 190 Kč, ale i čtverec o rozměru 12x12x4 cm zdobený drahými kameny
se dá pořídit za 650 Kč. Orgonit se dá použít
také venku zahrnutý do země např. do
zeleninové zahrádky a zjistíme, že nám
narostly jednou tak veliké kedlubny, než na
jaké jsme zvyklí. V bytě, kde se nedaří
květinám po umístění orgonitu většina
květin v krátké době vykvete. No a jak působí
na člověka? Odstraní nespavost, podrážděnou (blbou) náladu, zlepší oslabenou
imunitu a odstraní únavu během několika
dnů. Tak co, přesvědčil jsem Vás?
Navrhuji udělat si procházku do Kletě a všechno v klidu promyslet. Aby ta procházka
nebyla bez cíle a měla nějakou motivaci,
objevit nějaké zajímavé místo, kde jsme
ještě nebyli, předkládám foto, kde na skále je
nápis „PILOT 77“ a prozradím, že se skála
nachází mezi lokalitou „U Pasáka“ a „Na
Rovině“ s kótou 983,7m. Zatím se mi nepodařilo zjistit, čí pak je to „pomníček“, ale třeba
se to někomu z vás podaří.
Ještě mi prosím dovolte připomenout, že
svaz ČČK Krásetín pořádá od 17.-25. srpna
2012 již v pořadí pátou expedici do Vysokých
Tater. Komu třeba nevyšla plánovaná
dovolená, nebo se ještě nerozhodl, kam se
vydá, je možnost se ještě přihlásit. Cena
zájezdu je 8190 Kč s polopenzí.
Přeji prožití pohodového a prosluněného
léta.
Mějte se dobře - vakl -

prostředí. K harmonizaci živlů v nás i kolem
nás sdružení doporučuje aktivity jako zpěv,
tanec, hru na dechové nástroje, či komunikaci a sdílení. Letos jde o Soulad Dění na
několika místech v Jihočeském kraji (Dobrkovický
mlýn,
zámek
Kratochvíle,
Krušlovský včelín, Vidov a zámek Blatná). Na
každém místě je v souvislosti s jeho povahou
vyzdvižen význam jednoho živlu v životě
a s ním spojené aktivity: voda - zpěv, oheň
- sdílení, vzduch - dech, země - tanec.

Projekt putuje od 27. 7. do 11. 8. 2012 a provází jej loutkové divadlo pro děti na téma
živly a vztah k životnímu prostředí, tématický
doprovodný program a promítání, cykloelektrárna a tvořivé dílny. Soul (angl. duši)
ladí Jaroslav Dušek a jeho divadelní
představení Čtyři dohody a Pátá dohoda.
Členové sdružení a jejich přátelé na toto
divadlo přizvali děti z dětských domovů
a občany, kteří mají zkušenost s duševní
nemocí.

strana

12

Doprovodný program, není-li uvedeno jinak,
je přístupný všem, vstupné je dobrovolné:
přednášky a besedy, promítání, tance univerzálního míru, hlasohrátky. Na některé tvořivé
dílny je nutné se předem přihlásit (workshop
hry na didgeridoo pod vedením Ondřeje
Smeykala, rezonanční terapie manželů
Marešových). Pro děti je na některých
místech připravena pohádka, malování
společného obrazu, keramická dílnička,

vycházky do krajiny, tance, hra na píšťaly
z bezu. Doprovodný program je z části
financován programem Mládež v akci.
Projekt je realizován ve spolupráci s místními
spolky.
V závěru letních aktivit projektu, v souvislosti
s promítáním českého filmu Rok konopí, se
uskuteční ve Vidově u Českých Budějovic
odpolední beseda s Jaroslavem Duškem,
Pjérem la Šé'Zem, Janem Hrnčířem a Hankou

Gabrielovou: „Technické
konopí
jako
všestranně využitelná rostlina“. Vstupné
bude věnováno o.s. Zeměloď na stavbu první
zemělodi (earthship) v ČR. Tyto „zemělodi“ je
možné prohlédnout si od 11. 8. 2012 na
zámku Blatná. Jaroslav Dušek zde uvede
výstavu práce „architekta odpadů“ Michaela
Reynoldse. Informace o jednotlivých doprovodných
akcích
jsou
na
adrese:
www.terramitica.cz

paličkou zlehka naklepeme, ale opatrně, aby
nebyly rozbité. V kastrolu rozpálíme máslo,
přidáme cibuli a nadrobno nakrájenou
slaninu. Mezitím na pánvi rozpálíme olej
a opečeme do zlatova kotlety po obou
stranách. Okapané přidáme k cibulce v kastrolu, zalijeme vývarem a necháme v omáčce asi 20min podusit. Pak zalijeme kotlety
zakysanou smetanou, ve které rozmícháme
lžičku mouky a necháme přejít var. Kotlety
vyndáme na mísu, obložíme buď osmaženými brambory, nebo dušenou rýží
a polijeme omáčkou.

(máslo, olej), ochutíme sójovou omáčkou
a worcesterem. Zalijeme rozšlehanými vejci,
přidáme sýr a mícháme do zhoustnutí.
Mažeme na předem osmažené topinky, které
jsme potřeli kečupem.

Vitamínová pomazánka
Tentokrát nám oblíbené recepty ze své
pokladnice poskytla paní Miluše Kudláčková
z Krásetína, tak vyzkoušejte její dobroty.

Salzburské řízky
4 – 6 vepřových kotlet (65 dkg), sůl, špetka
pepře, olej na smažení, 3 dkg strouhané
housky, 4 dkg másla, 3 dkg cibule, sladká
paprika, 3 dkg slaniny, ¼ l vývaru (bujónu),
1 zakysaná smetana, 1 lžička mouky.
Kotlety posolíme, posypeme pepřem,
obalíme lehce ve strouhance a pak je

100g tvrdého sýra, 4 pórky, 2 jablka, 1 majonéza, ½ zakysané smetany, citrónová šťáva,
sůl.
Bílé části pórku, oloupaná jablka a sýr
nastrouháme. Majonézu smícháme se zakysanou smetanou a promícháme se zeleninou. Podle chuti okyselíme a osolíme.

Pomazánka chuťovka
2 cibule, 2 nožky párků, 2 trojúhelníčky sýra,
2 syrová vejce, sójová omáčka, pár kapek
worcesteru.
Cibuli nakrájíme na tenké plátky, párky na
kolečka. Osmahneme na kousku tuku

Tvarůžkový dynamit
100g tvarůžků, 150g pomazánkového másla
(nejlépe s paprikou), 1/2 dl piva, 1 středně velká cibule, 1 feferonka, mletá paprika, sůl.
Tvarůžky i cibuli nastrouháme, feferonku
nakrájíme a promícháme. Máslo vymícháme
s pivem, přidáme tvarůžkovou směs, osolíme,
ochutíme paprikou a dobře promícháme.

Zapečené těstoviny
1 větší cibule, česnek dle chuti, 300 g mletého
masa nebo vařeného nadrobno nakrájeného
kuřecího masa, vývar z masa, špetka provensálského koření, špetka vedety, sůl, pepř, masox.
Malá lžíce sojové omáčky, 200 g strouhaného
sýra (30% eidamská cihla), sáček vařených
těstovin (kolínka, vrtulky i špagety), 2 rajčata,
1 paprika, kečup dle chuti, tuk na pánev.
Na větší pánvi rozehřejeme tuk na smažení
a na něm zpěníme nakrájenou cibuli.
Stáhneme plamen, vložíme mleté syrové
maso nebo vařené pokrájené, zamícháme
a přidáme provensálské koření, sůl, kousek
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masoxu, vegetu, pepř, podlijeme vodou
a zvolna dusíme. Pak přidáme nakrájenou
papriku a rajčata. Když je zelenina měkká,
zakápneme sojovou omáčkou a stáhneme
z ohně. Smícháme s uvařenými těstovinami,
posypeme strouhaným sýrem a ve vymazaném pekáčku, v předehřáté troubě
zapečeme.
Podáváme se zeleninovým salátem.

Smažený kapr
Oškrábaného a vykuchaného kapra důkladně
omyjeme a osušíme. Pak ho po celém povrchu
osolíme, sůl se do kapra musí vetřít. Pochvíli
tupou stranou nože sůl setřeme /setře se šlem,
který u smaženého kapra kazí chuť/.
Kapra znovu pořádně omyjeme pod
studenou vodou, naporcujeme, osušíme,
osolíme a obalíme v hladké mouce. Místo
vajec rozšleháme kelímek plnotučné hořčice
s 2-3 lžičkami citrónové šťávy a každou porci
touto směsí potřeme. Strouhanku smícháme
s nastrouhaným sýrem /eidamem/ a kapří
porce v ní obalíme. Sýr ve strouhance zachytí
šťávu, aby nevytekla z trojobalu a ryba

Kruhy v obilí u Hájků
Vážení spoluobčané a milovníci přírody v okolí
Kleti. Půjdete-li v těchto dnech cestou na Kleť,
již se vám předem omlouvám za narušení vaší
pohody a příjemného pocitu z okolní přírody.
Po skončení letošní zimy se nám na naší louce
začaly objevovat záhadné a neurčité žluté
fleky, které se postupně rozšířily na velkou
plochu. Už jsem si říkal, že by kruhy v obilí?
Žádné kruhy, i když jedno pravidelné kolečko
je tam vypálené. Pravděpodobně se jedná o
podpis autora tohoto vandalství. Patnáct let
byla naše louka a květiny u silnice nedotčeny.
Ti, co jdou kolem, se mne ptají, víte, kdo vám to
udělal ? Nevíte ? Ale my víme kdo ! Po chvilce
debaty docházíme společně k závěru, že je to
primitiv, kterému vadí účel, ke kterému je louka
legálně využívána, kdo má v zaměstnání volný
přístup k chemickým postřikům. Podle
posouzení odborníka se jedná o silnou
koncentraci "randapu". Pokud by si někdo
pořídil na tuto akci tento postřik z vlastních
zdrojů, odhaduji jeho nákup do několika set
korun. Není bez zajímavosti, že spálená místa
jsou jen u vchodu na louku a potom v té části
pozemku, kam stromy zakrývají výhled z našeho okna. Pohled na naší louku je teď hrozivý.
Děsivá je ale představa, že toho neznámého
možná potkávám v obchodě, možná, že to je
a nebo byl můj přítel........ Tato událost mi ale
zcela zapadá do kontextu dřívějších událostí.
Výhrůžka, že mi shoří chalupa, série udání
a následných kontrol, neodpovídající telefonát
a nyní spálená část louky. Velice se vám všem
ještě jednou omlouvám, je i v mém zájmu

zůstane šťavnatá.
Na pánvi rozehřejeme dostatek oleje a porce
v něm osmažíme do zlatova. Podáváme s
bramborem.
Tvarohová bleskovka
Těsto: 50 dkg polohrubé mouky, 1 prášek do
pečiva, 20 dkg cukru moučky, 20 dkg másla –
uděláme drobenku
Nádivka: 50 dkg tvarohu, 0,5 l mléka, 2 vejce,
cukr, rozinky /můžeme nahradit i drobným
ovocem/.
Z mouky smíchané s práškem do pečiva,
cukru a másla uděláme drobenku. Na tukem
vysypaný plech nasypeme polovinu
drobenky,
na ni nalijeme tvarohovou
nádivku, rozetřeme a posypeme zbylou
drobenkou a pečeme při 170°C do růžova.
Koláč je chutný a vláčný.

1 vanilkový puding, hrst pokrájený ořechů
nebo mandlí, 1 kg ovoce rybíz, višně.
Mouky prosejeme a smícháme s kypřícím
práškem a cukrem, přidáme máslo a vytvoříme drobenku. Polovinu směsi dáme na
plech, na to rozložíme ovoce a potřeme
tvarohovou
nádivkou
a
posypeme
nasekanými ořechy a zbylou drobenkou, do
které můžeme přidat trochu skořice. Pečeme
ve vyhřáté troubě na 170°C asi 40 minut.
Dobrou chuť všem, kteří vyzkoušejí naše
nové recepty
- MS -

Celozrnný koláč s ovocem a tvarohem
Těsto: 150 g másla, 50 g cukr krupice, 50 g
třtinového cukru, 100 g hrubé mouky, 300 g
celozrnné pšeničné mouky, prášek do pečiva
Náplň: 2 dl mléka, 500 g tvarohu, 1 vejce,
zeleň na naší louce obnovit. Bude to asi práce
zdlouhavá. Podle stupně spálení je zřejmé, že
na spálených místech neporoste nic minimálně dva roky. Práce opravdu dokonalá.
Koncem dubna jsem dal na rady spoluobčanů
z Holubova a Křemže a podal jsem na místní
policejní stanici v Křemži trestní oznámení na
neznámého pachatele. Podobnou informaci
s fotodokumentací jsem zaslal na příslušné
státní orgány. Ať už policejní šetření dopadne
jakkoli, jedno je jisté, v tomto případě z a t í m
vítězí gaunerství nad slušností a neomalená
touha po sebeuspokojení nad dobrými mravy.
Přijměte proto mojí pozvánku na prohlídku
louky "U Hájků", kde místo marťanských kruhů
v obilí uvidíte na zelené louce spálené fleky
stvořené pozemskou nenávistí.
- J. a N. Hájkovi -

POZVÁNÍ NA KOUPÁNÍ

Po loňském úspěchu pořádá Obec Holubov pro
místní občany jednodenní výlet do

termálních lázní Bad Füssing v Německu
Termín : pátek 19. října 2012
Odjezd v 6.00 z Třísova přes Holubov u školy
a Krásetín
Cena zájezdu včetně vstupu do lázní 450,- Kč
Zájemci nechť se přihlásí na Obecním úřadě v
Holubově. Zájezd je nutno zaplatit předem,
nejpozději však do konce září 2012.
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