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ZDARMA

2. obecní bál

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
- vnitřní směrnici - postup při zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu dle
zákona č. 137/2006 Sb
- změnu nájemce Restaurace Pod Kletí

Velký zájem o 2. obecní bál ukázal plný holubovský sál
v pátek 1. února 2008. Obec Holubov děkuje všem
sponzorům – zejména ZD Křemže, Grafobal Artypa Holubov s.r.o., Interiery Hájek, Iška
Křemže, Pila Holubov, Cukrářství u Struháčků, Triobar Holubov, Restaurace Pod Kletí
Holubov, Pokrývačství Bušta, Agrozet Český Krumlov, Vodoinstalace Jílek Holubov a všem
ostatním rodinám i jednotlivým občanům, kteří dle svých možností přispěli do tomboly.
Dále děkujeme děvčatům z oddílu Skautů za krásně připravené předtančení. Nakonec děkujeme všem, kdo se našeho plesu zúčastnili, doufáme, že se tu všem líbilo,
dobře se bavili a příští rok na 3. obecním plese zase na shledanou.
- redakce -

Z informace starosty:
- o přípravě rozpočtu na rok 2008
- o spolupráci se sdružením ROSA, vytváření letáčku o obci a přípravě zvláštního čísla Holubovského zpravodaje,
vydaného u příležitosti oslav 100 let
založení hasičů, 115 let otevření školy
a setkání rodáků
- o organizaci 2. obecního bálu
- Jaroslav Franěk, starosta obce -

zázraků zrození a přeměn nového života,
je dobré vědět, co zde na jaře můžeme
najít. Dokážete si představit, jak vypadá
žába, čolek či slepýš, než vyrostou?
Viděli jste je někdy malé?

Zázraky zrození
Než se vydáme do jarního lesa plného

SKOKAN HNĚDÝ je velmi hojná žába,
budete-li při procházkách pozorní, zakopnete o něj na každém kroku, nejčastěji
STRANA 1

podél potoků, jezer a řek v lese. Na podzim ho můžete potkat i daleko od vody.
Samci dorůstají až přes 10 cm a každý
z nich je svým vzhledem originální. Všechny je spojuje hnědé mramorování a žluté
skvrnité břicho. Na jaře se samci lákající
samice zbarvují do modra. Víte, že na
rozdíl od zelených skokanů příliš neskřehotají a jsou tiší? Snůšku skokana hnědého

poznáme snadno, jsou to chuchvalce
rosolovitých vajíček plovoucích při hladině či nalepených na konci vodních rostlin
u hladiny. Po 4 týdnech se vylíhnou malí
pulci, kterým nejdříve vyrostou zadní končetiny. Určitě vás napadne proč, jestli ne,
tak si vzpomeňte, jak se žába pohybuje.
Je chráněný, podobně jako ostatní
obojživelníci i přesto, že je nejhojnějším
obojživelníkem v Evropě.
■ Proč jsou obecně žáby užitečné?
Žerou spoustu hmyzu, larev pakomárů,
kroužkovce a jiné drobné živočichy.

■ Jaké místo mají v potravním řetězci?
Jsou predátoři, masožraví, ale je zas
může sežrat např. užovka, čáp.

■ Čím je člověk nejvíce ohrožuje?
ekologie vod, zemědělství
■ Hezké a poutavé je rozpoznávat žáby
nejen podle barvy, ale také podle délky
končetin.
■ Které končetiny vyrůstají pulci žab nejdříve, jak se tím liší od čolků?
zadní
■ Jak se nazývá stádium pulce?
larva
■ Podle čeho všeho se dají skokani vzájemně rozlišit?
■ Barvou, prostředím kde žijí, snůškou
vajíček, skřehotáním, délkou končetin,
tvarem hlavy aj.
- JN -

Cesta nad knihou Josefa Lady
Dne 7. února se holubovská škola a její žáci posunuli o 100 let do minulosti. Ocitli se všichni v době, kdy žil a tvořil Josef Lada.
Naše škola si tak zavzpomínala na tento čas, neboť i ona již v Holubově stála. Postavičky z jeho dětských knížek zaplnily celou
školu. Projektový den se vydařil. Celé dopoledne si děti hrály s J. Ladou a možná ani netuší, co všechno jim z této nevšední výuky
v jejich hlavách utkví.

Zápis do 1. třídy
Velice nás potěšil zájem rodičů budoucích prvňáčků o naši školu, neboť
k letošnímu zápisu do 1. třídy přišlo 17
dětí. Rodiče dvou žáků požádali o odklad

školní docházky a tak příští rok v 1. třídě
bude pravděpodobně 15 žáků.
Prostředí školy pro budoucí školáky nebylo
neznámé, protože většina předškoláků, kteří
přišli k zápisu, u nás ve škole nebyli poprvé. Chodí k nám pravidelně každý měsíc do
1. třídy, aby se společně s prvňáčky podíleli

STRANA 2

na výuce a zkusili si, jaké to je ve škole.
Těší nás, že v dnešní uspěchané době si
rodiče více uvědomují, jak je pro jejich
dítě důležitý vstup a prožití prvních pěti let
školní docházky v klidném, rodinném
prostředí malé vesnické školy.
Už se všichni těšíme na nové kamarády.

První vysvědčení
Stejně jako na ostatních školách i zde
v Holubově se žáci 1. třídy učí podle
svého školního vzdělávacího plánu, který
jsme nazvali „Chceme, můžeme a umíme
se učit.“A jak již ze samého názvu vyplývá,
žáci se učí učit a ví, a postupně si uvědomují, proč se mají učit. Přiměřeně k věku
je učíme hledat zábavnou a hravou formou různé informace a ty používat
v jejich životě. Snažíme se propojovat
učivo do všech předmětů, aby si tak žáci
poznatky více zapamatovali.
Jak jim to za I. pololetí šlo se dozvěděli
31. ledna 2008, kdy jim bylo rozdáno
jejich první vysvědčení. A zda je ve škole
učení baví a co se jim tu líbí, jsme se
zeptali právě jich.

a těším se na učení
Aleš – přestávku, hru Člověče, nezlob
se a pexeso Krteček
Evička – matematiku a skládání slov
z písmenek
Agáta – výtvarnou výchovu, diktáty a čtení
Mireček – tělocvik a diktát
Kačka – počítání zpaměti, psaní v písance, číst a psát diktát
Eliška – číst a psát diktát
Andrejka – výtvarnou výchovu a diktát
Irenka - něco malovat a vyrábět

Co se ti líbilo?
Kačenka – písničky
Agátka – školní družina
Andrejka – vysvědčení
Irenka – Cesta lesním královstvím
Alešek – jak k nám chodí školkaři

Markétka - Cesta do minulosti
Davídek – jak tu bylo Malé divadlo
A nás baví, že je to tu baví !!!
- Mgr. Drahomíra Bodláková -

Co máš ve škole nejraději?
David – všechno
Markétka – baví mě čtení a diktáty

✮✮✮ ✮✮✮
✮ STARS ✮
I v roce 2008 pokračujeme s vydáváním
školního anglického měsíčníku Stars.
V minulém čísle žáci prezentovali v anglickém jazyce své znalosti sportů.
V měsíci lednu jsme v tomto tématu
pokračovali a děti seznamovaly své spolužáky s jejich oblíbenými sporty. V současnosti se věnujeme názvům ovoce,
zeleniny, nápojů a některých potravin.
V hodině AJ si každý žák vyrobil dvě
kuchařské čepice. Na jednu z nich
nakreslil a napsal, co má rád, druhá čepice představuje to, co rád nemá. Čepice
se nám hodí také k procvičování slovesa
TO LIKE (mít rád). Děti tak u spolužáků
jasně vidí, které potraviny patří mezi oblíbené a naopak. Hravou formou si tak osvojí

toto sloveso ve všech osobách a číslech.
Novinkou, která se na naší škole pomaličku rozrůstá, je malá anglická knihovna.
Ta se stává součástí anglického koutku ve
II. třídě. Angličtináři si zde mohou zapůjčit
dětské anglické knihy a časopisy. Cílem
je získání zájmu o anglický jazyk, samostatnost při vyhledávání neznámých slov
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a příležitost pochopit, že pro porozumění
textu není nutné znát význam každého slova.
V budoucnu se s naší školou pokusíme
zapojit do mezinárodního vzdělávacího
programu E-twinnig, který je tvořen 29-ti
evropskými zeměmi. Pro usnadnění
komunikace v rámci projektu se nyní žáci
4. a 5. ročníku pokoušejí každý týden tvořit vlastní prezentace v anglickém jazyce.
Svá témata i obsah si volí dobrovolně.
Podmínkou je důkladná příprava, vlastní
vedení v anglickém jazyce a pokus o sebekontrolu.
Na závěr bych ráda poděkovala všem
rodičům, kteří mi pomáhají s vybavením
anglické knihovny.
- Mgr. Kateřina Kočvarová -

HOlubovský KUlturní Spolek HOKUS o.s. uspořádal 26.1.2008 masopustní průvod
obcí Holubov. Růžičkovou a střapatou koledu doprovázelo i několik masek.
Myslím, že se masopust povedl, a tak zároveň zvu všechny koledníky, masky a ostatní
příznivce masopustu na:

POMASOPUSTNÍ POSEZENÍ,
které se uskuteční 7. 3. 2008 v hasičárně Holubov.
Podíváme se na masopustní fotografie, pustíme si filmy ( i ty staré), zavzpomínáme…
Občerstvení zajištěno.
- Za HOKUS Jitka Nováková -
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Odměna, kterou
jsme v soutěži
základních škol
získali, nás velmi potěšila. Sada košů
na tříděný odpad velmi dobře nahradila naše staré odpadkožrouty.
.
- JN -

Jak se slavil karneval v klubu Holoubek?
Jak děti, tak i maminky se v úterý 5. 2.
2008 vypravily na tradiční setkání do
mateřského klubu Holoubek netradičně
v maskách. Mám radost, že i mamky
(ještě tedy ne všechny) se nechaly inspirovat a pro toto dopoledne vymyslely
nápadité masky nejen pro své caparty,
ale také pro sebe. A tak se cvičilo, prolézalo opičí dráhou, házelo do tlamy veselého kocoura, či si děti mohly vyrobit šaška.
A samozřejmě se slavilo. Nechyběl ani

dort, své narozeniny dnes slavila Verunka.
Novinkou v našem klubu je, že ho navštěvují i dvě babičky se svými vnoučaty.
Vidíte, na věku návštěvníků nesejde, vždyť
společným jmenovatelem zůstávají naše
děti. A na závěr ještě pozvání, kromě pravidelných úterních setkání máme možnost navštívit divadelní představení, a to
11.3. 2008 Malé divadlo „Čert a kočka“
(místo bude upřesněno) a 14.4. 2008
divadlo Luk zahraje pohádku „Smolíček“
v MŠ Holubov. A až bude tepleji, čeká
nás i společný výlet vláčkem do Vrábče.
Děkuji všem maminkám, které svou
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pomocí a kreativitou pomáhají vytvářet
podobu našeho klubu.
- Helena Čížková -

Toulky naším krajem
Vážení přátelé, dožil
jsem se let,(dá se
napsat i zestárnul
jsem) kdy si člověk
uvědomí, že už nemusí chodit do práce
a nemusí se honit za
tím, co považoval
v životě za důležité
a musel to udělat.
Najednou je čas si vyjít do kraje, porozhlédnout se a vidíme kolem sebe věci,
kterých jsme si dříve nevšimli, byli jsme
zkrátka slepí (někdo tomu říká vznešeněneměli jsme čas). A protože jsou to samé
krásné věci, chtěl bych se s vámi o ně
podělit - fotečkou nebo krátkým sdělením
– samozřejmě pokud budete chtít.
Jedna stará a hodná paní v Holubově
říkávala, že tento kraj je chráněný proti
zkáze a pohromám patronkou tohoto
údolí, které se rozkládá mezi Kletí a Klu-

Kometa Tichý se vrátila
Jediná kometa objevená
v nynější České republice se
po sedmi letech vrátila ke
Slunci a k Zemi.
Kometu objevil astronom Miloš Tichý
z jihočeské Observatoře Kleť v říjnu
2000. Patří mezi krátkoperiodické komety Jupiterovy rodiny. Její oběžná doba je
7,3 roku.
Přestože letošní návrat je z pozorovatelského hlediska dost nepříznivý, znovunalezli kleťští astronomové kometu Tichý na
snímcích hvězdné oblohy pořízených v
lednu a únoru 2008 poblíž předem vypočtené polohy. Jeví se cc. třikrát slabší než
při objevu před sedmi lety. Kometa je
obklopena malým oblakem prachu a
plynů, takzvanou komou, nemá však viditelný ohon. Kometa Tichý je zaznamenatelná většími hvězdářskými dalekohledy s
elektronickým záznamovým zařízením,
není tedy viditelná pouhým okem. Návrat

ZE ZUBNÍ ORDINACE
Zážitky ze zubní ordinace
Přeji Vám všem zdraví, štěstí a pohodu
v novém roce.
Už je jasné, že nás
letos čeká hodně
změn, které musíme
akceptovat. Ale v těch
změnách je i něco dobrého a přizpůsobit se bude nutné. Je ale třeba mít

kem a od Buglat a Vysoké Běty až po Věncovu horu, svatou Annou. Nikdy jste
neslyšeli, že žijete v údolí svaté Anny?
Tak teď už to víte a všechny Anny a Aničky, buďte na to hrdé.
Představa mých toulek je taková, že zveřejním vždy nějakou tu fotku s tím, kde se
to místo asi nachází a bude na vás si to
vyhledat a posoudit,zda to stálo za
to,nebo jste měli jít raději na jedno do
hospody.
Začnu ale netradičně a nikam vás zatím
nepošlu-počkáme raději, až přijde to
jaro.Už nějaký pátek mě nedá spát kniha
od spisovatele Jiřího Bílka „Hádanky naší
minulosti“,který na straně 12 v kapitole
“Záhadné a lesklé kamínky“(viz foto) popisuje Gudenusovu jeskyni u Křemže poblíž
Českého Krumlova jako nejstarší nález
vltavínu ze starší doby kamenné. Že jste o
tom ještě nikdy neslyšeli ? Já také ne, ale
mohli jsme ve škole také třeba chybět.
Když si na to vzpomenu dávám to k lepšímu při rozpravách v hostinci u Kuchařů

v Krasetíně, ale zatím bez úspěchu. Že
jsou poblíž Holubovského mlýna jeskyně
víme všichni, ale která je Gudenusova, to
už je horší. Tak se na to pokusme přijít. Je
to přinejmenším zajímavé sdělení a někde
k němu autor knihy přijít musel. Pokud by
někdo věděl, nebo zjistil, ozvěte se prosím
do redakce Holubovského zpravodaje.
Zatím se mějte dobře a příště už někam
vyšlápneme.
- vakl -

komety Tichý byl již publikován v cirkuláři
Mezinárodní astronomické unie pod
označením P/2008 C2 (Tichý).
Jihočeští astronomové nalezli navrátivší
se kometu na snímcích pořízených pomocí 1,06-m teleskopu KLENOT na Kleti.
Hvězdárna Kleť je známa objevy i dalším
výzkumem komet a planetek. Hvězdárna
Kleť je zřizována Jihočeským krajem,
jehož přičiněním bude též letos významně zdokonalena mechanická část teleskopu KLENOT, aby byla ještě lépe využita jeho kvalitní optika pro další poznávání
naší sluneční soustavy.
Absolutní většina v současnosti objevených komet připadá na konto astronomů z
USA, případně Austrálie, Japonska a
Číny. Kometa Tichý je výjimečná i tím, že
to je jedna z mála evropských komet. Za
posledních osm let z Evropy nalezli
kometu jen Miloš Tichý a německý astronom Sebastian Hönig.
- Ing.JanaTichá ředitelka Hvězdárny a planetária

v Českých Budějovicích a Observatoře
Kleť 7.února 2008

pravdivé informace.
Když něco nevím, tak se zeptám – a tak
i já se budu snažit poradit vám, jak se
vypořádat se změnami ve zdravotnictví
a především v zubní ordinaci.
Ze zdravotního pojištění je i nadále hrazena většinou jen část a část si připlácí
pacient – tam nejsou téměř velké změny
(hlavně v případě protetického ošetření).
Všichni už víme o poplatku 30 Kč
při návštěvě lékaře, což znamená
i u zubaře. Ale jsou i výjimky. Jejich
seznam je k přečtení v čekárně a další
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Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou Observatoří Kleť
Zátkovo nábřeží 4, 370 01 České Budějovice
tel.: 380 711 242 (Kleť), tel.: 386 352
044 (ČB), fax: 386 352 239, mobil:
603 913 985
e-mail : klet@klet.cz
http://www.hvezdarnaCB.cz
http://www.klet.org
http://www.planetky.cz

otázky ráda zodpovím. Možná nebudu
umět odpovědět hned, neboť i pro mne
je orientace v novém číselníku obtížná
a také musím zhodnotit každý případ
zvlášť s ohledem na vzniklou situaci.
Každý tak musí posoudit, zdali je jeho
zubní zdraví důležitější než částka 30 Kč.
Platí také pravidlo: „ Kdo pozdě chodí,
sám sobě škodí.“ A tak se těším na
návštěvy těch, kterým na stavu svých
zubů opravdu záleží.
Na shledanou
- MUDr. Miroslava Mašková -

KRAHUJEC
Členitou krajinu, v níž se střídají smíšené
a jehličnaté lesy,nebo pásy stromové
zeleně s otevřenými plochami, obývá
menší dravec – krahujec obecný.
Krahujec je veliký asi jako hrdlička, má
hnědošedou vrchní stranu těla, spodinu
světlou, tmavě příčně proužkovanou. Oko
je žluté. Podobně jako u většiny dravců je
i samička krahujce o poznání větší než
sameček. Rozpětí jejích křídel dosahuje
až 75 cm, zatímco samečka jen 60 cm.
Důvod tohoto rozdílu ve velikosti nebyl
dosud spolehlivě objasněn, snad tu příroda právě dravčím matkám přisoudila

většiny zastoupeni drobní
zpěvní ptáci, zřídka si
troufne i na větší kořist do
velikosti holuba a jen výjimečně loví drobné savce.
Na lov se vydává často až
do blízkosti lidských
sídel, zvláště v zimních
měsících.
Bývá přilákán zvýšeným
pohybem drobného ptactva u krmítek. Při lovu létá
nepozorovaně za stromy,
podél plotů, nebo střech
domů, aby mohl snáze
využít momentu překva-

důležitější roli při obstarávání obživy či
ochraně potomstva a výhodou poskytla
robusnější stavbu těla.
Hnízdění probíhá v květnu. Do hnízda
ukrytého ve spleti hustých větví jehličnanů
snáší samička 4 – 6 bělavých, hnědě
skvrnitých vajec a zahřívá je 33 dní do
vylíhnutí mláďat.
V potravě krahujce jsou z naprosté

pení. Samotný útok
bývá velmi
razantní.
Dravec svou
kořist dokáže dlouho pronásledovat a to
s takovým zaujetím, že za ní neváhá vlétnout otevřeným oknem i do místnosti.
Před lety například na jedné z křemežských zahrad zalétl za unikajícím vrabcem
otevřenými dvířky do skleníku. Než se
stačil
vzpamatovat z nevydařeného
útoku, majitel jej pohodlně sebral ze
země a posadil na sloupek plotu. Tam po

chvilce procitl, získal znovu svou plachost
odlétl. Loňského roku doplatil krahujec
na loveckou zarputilost v prostoru holubovských dílen zemědělského družstva.
Při pronásledování kosa včas nevystihl
jeho úhybný manévr, prorazil v plné
rychlosti skleněnou okenní výplň a se
sprškou střepů dopadl k nohám překvapených zaměstnanců.
Krahujec obecný se řadí k řídce hnízdícím druhům křemežské kotliny.

„dotčeni“,uraženi, ukřivděni tím, že nebylo splněno jejich očekávání. Celkově je
v rodině málo tolerance a porozumění.
Pokud si nebudete připadat důležití,
a svou pravdu považovat za jedinou a nejlepší, tak se Vám bude žít snadněji.
Pokud nebudete od druhých nic očekávat
a umožníte jim žít svobodně, budete i vy
svobodní. Pokud doma někoho poprosíte
o pomoc a nebudete očekávat, že to
udělá podle Vás, ale podle sebe, zase
tím pomůžete Vašim ledvinám. Když
budete svobodní, budete šťastní a šťastní
budou lidé, kteří Vás obklopují doma
i v práci. Ve své podstatě nikdo není zlý.
Lidé mají jen strach. Tento strach má
hodně podob - smutek, křivda, stres
nerozhodnost, slabost…
Myslete na to, když komunikujete s lidmi,
že mají své slabosti a projevujte jim porozumění a soucit. Nepřijímejte útok, který
na vás někdo hází. Vedlo by Vás to k pro-

tiútoku. Pokud Vás někdo slovně napadne a Vy se budete ospravedlňovat, tak
Vám to nepomůže. Naučte se projevovat
pochopení a porozumění v každé situaci.
To je pro ledviny a bolavá kolena nejlepší
lék. Když to nepůjde snadno, nezoufejte.
Zkoušejte to znovu a znovu. A postupně
budete sílit a zářit jako slunce.
Pochopte nejdřív sebe, přijímejte se takový, jaký jste a snáze budete přijímat
i druhé.
Hodně síly k uzdravování ledvin Vám
přeje
- gaudi -

O zdraví
Z tradiční medicíny
Minule jsem se zmínila, že slané jídlo
a káva jsou pro ledviny zatížením. Prvotně
ledviny zatěžují negativní emoce. Je to tak
i u ostatních orgánů. Až vás budou bolet
ledviny, tak léčením bylinným nebo lékařským způsobem se vyléčíte jen částečně.
Pokud se budete ptát, jaké negativní
emoce blokují vaše ledviny, můžete se
uzdravit natrvalo – pokud to změníte.
Ledviny jsou párový orgán a mají souvislost s mezilidskými vztahy. Pokud nedokážeme komunikovat se svými nejbližšími,
naše ledviny budou oslabené. Lidé často
považují své vlastní „já“ za velmi důležité.
Od druhých něco požadují nebo očekávají. Často jsou oběťmi členové rodiny.
A tak nastává kolotoč, kdy se lidé cítí
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- Pavel Jakeš Vlastní ilustrace – Krahujec obecný

Křeček

Zlatý nebo syrský
křeček
pochází
z Přední Asie
a zasahuje i do východní Evropy. Chová
se buď jako laboratorní zvíře,nebo domácí mazlíček.V Aleppu v Syrii byla nalezena

1. samička v r.1930 s devíti mláďaty
a část těchto zvířat byla zaslána do Evropy. Od této samice vlastně pocházejí
všichni křečci. K nám se zlatí křečci
dostali z Londýna v r. 1945 a v padesátých letech byli rozšířeni. Ve volné přírodě
křeček žije 2 roky a v zajetí 4 roky. Samozřejmě, že jsou i výjimky a mohou se dožít
vyššího věku. Záleží na okolnostech,
zdraví, stravě atd.
Křeček je noční zvíře a velmi čilé . Křečka
je třeba umístit v terariu, nebo v takové
kleci, které se prodávají ve specializovaných prodejnách. Je třeba mít na mysli,
že křeček je hlodavec a snadno se dosta-

Jak se Matěj stal husitou
V Podkletí žil urostlý chasník jménem
Matěj. K práci se moc neměl, za to se
na ní dokázal dlouho dívat. Pozoroval
zálibně hospodáře, jak pracují do úmoru
na polích, jak sklízejí úrodu a starají se
o dobytek. Přemítal, jaká je to boží spravedlnost, že tito hospodáři jsou bohatí,
zatímco on nemá zhola nic. To husiti, to
jsou spravedliví chlapíci – takovým lidem
všechno vezmou, aby byla boží spravedlnost. Vždyť farář pořád říká, že pán
bůh má rád chudé.. Kdyby ho husiti
mezi sebe vzali, uměl by také být spravedlivý a brát těm bohatým a ještě by
sám zbohatl.
Jakmile se k němu doneslo, že husiti
rozbili své ležení u Prachatic, ani na
chvíli nezaváhal. Zabalil do šátku pecen
chleba, co včera upekla máma, přibalil
homolky sýra, které tolik rád a bez rozloučení se vydal na cestu. První husity
potkal na cestě. Předsunutá hlídka, dva
chasníci jeho věku, se hned tázala, kam

ne ven, je-li to možné. Ten nepořádek,co
pak udělá si ani nepřejte vidět.
Dnes je v prodejnách k dostání nejen bydlení pro křečka, ale i krmení a podestýlka,
kterou dáme do jeho obydlí.
Je třeba jej udržovat v čistotě, vyhazovat
krmení, které křeček nesní, aby neplesnivělo a neměl pak zdravotní problémy
nebo z toho nebyl zápach.
Musí mít poměrně teplo v místnosti, kde
křeček bydlí. Pokud by neměl teplo, bude
se křeček chovat tak, jako by byl v zimním
spánku.
U křečka se projevuje instinkt shromažďování potravy. Přináší si tyto mlsnoty
v lícních torbách na jedno místo a často si
i kvůli tomu přestaví svou ubikaci. Nebráníme jim v této činnosti, ale musíme kontrolovat, zda se mu nahromaděná strava
nekazí.
Křeček je vcelku čistotný, vyprazdňuje
se na stejném místě, což je snadné pak
uklidit.
Křečka krmíme jednak stravou vyrobenou
specielně pro něho, nebo luční trávou,
jetelovinou, v zimě seno, zeleninu, ovoce
a jadrné krmivo. To znamená pšenici,
oves, žito, slunečnicová semena, kukuřici.
Podáváme tyto druhy ve směsi. Křeček
potřebuje také k pití vodu nebo mléko,
ale v nádobě, kterou nemůže převrhnout. Krmíme 1x denně, nejlépe večer.
Pravidelné krmení prospívá ke krotkosti
a přátelství s tímto malým zvířátkem. Jednou týdně můžeme přidat vařené vejce,
maso, několik moučných červů. Nekrmíme sušenky, pečivo, aby křeček příliš

že ho nohy nesou. Matěj se svěřil, co ho
nejvíc trápí a že by rád s nimi bojoval
v božím jméně o spravedlivou věc.
Když toto Matěj vyslovil, začali ho oslovovat bratře, což se mu tuze zalíbilo.
Vyprávěli mu příběhy uchu lahodící, jak
to u nich chodí. Když mniši nebo měšťané nedají peníze po dobrém, vezmou
si je po zlém. Nejraději vypálí kláštery,
které dobře hoří, neboť jsou samá
kniha. Přitakali, že největší nespravedlivostí na světě věru je, když je někdo
bohatý. Vše co získají, spravedlivě
rozdělí. „Však to poznáš,“ ujišťovali ho.
Matěj byl tak uchvácen vyprávěním, že
si ani nevšiml, že mu bratři stačili sníst
chleba i se sýrovými homolkami. Jakmile Matěj dorazil do Prachatic, překvapilo
ho, jak mile ho bratři a sestry přijali mezi
sebe. Takového chasníka potřebují,
neboť je čeká tvrdý boj. Matějovi bylo
blaze, když přisedl k ohni a bratři
a sestry ho vítali ve svém středu. Jen
nějak zapomněli dávat mu kousky
pečínky, kterou nad ohněm otáčeli.
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netloustl. Mláďata mohou mít křečci ve
věku pěti týdnů, samec by měl být 8 týdnů
starý a samička 12 - 20 týdnů stará.
Březost trvá -17 dnů Mláďata křečků jsou
holá,slepá a za 14 dnů prokouknou.
Začínají sama jíst po pěti až osmi dnech
života, proto si pro ně připravíme ovesné
vločky, nebo jiné jemné krmení, ve stáří
10 dnů mohou dostat trávu nebo zeleninu.
V prodejnách se zvířaty se ještě prodává
křeček džungarský, který je také velmi
pěkný. Jinak má všechny vlastnosti stejné
nebo podobné se zlatým křečkem. Pokud
si toto malé zvířátko pořídíte, zase si kupte
dostupnou literaturu, abyste jej správně
ošetřovali a dopřáli tomu prckovi hezký
život u vás doma. Jistě vás odmění svým
temperamentem, nebo i nějakou tou lumpárnou, která se mu podaří.
- Květa Pavčíková -

Matějovi kručelo v břiše, ale těšil se,
že se nají do sytosti, až se stane boháčem. Náladu u ohně mu nezkazilo, že
mu kdosi vzal kožich, který sundal, když
z žáru ohně bylo horko. Jsou to milí
lidé, teď patří k nim, s nimi se bude
dělit, přemítal. Jak je to nádherné, když
všechno patří všem.Hlavně, aby to brzo
přišlo do jeho kapsy.
Brzo ráno ho probudila polnice. Jde se
na měšťáky prachatické, volali bratři
a sestry sborově. Matěj poslepu hmatal
v místě, kde večer složil boty, ale boty
nikde. Na hledání nebyl čas. Zavázal
nohy do onucí a vyrazil do boje.
Byl to hezký boj. Tučné měšťáky, kteří
ani zbraně neměli, nahnali do kostela
a zavřeli za nimi dubová vrata. Matěj
nerozuměl, co na ně volají. Prý německy mluvili. Matěj se snažil hned vyznamenat – přinesl kůl a přibil přes vrata,
aby se nedala otevřít. Při té činnosti mu
spadla kožená ušanka, kterou již nenašel, když se pro ní shýbnul. Ale na zimu
si nestýskal. Bratři přinesli hořící smůlu,

po níž se kostel rychle vzňal. To bylo
hned teplo. Bratři a sestry z toho měli
velkou radost. Zpívali a tancovali. Nejvíce se radovala krásná sestra, která
výskala radostí a štěstím tím více, čím
více se z hořícího kostela ozývaly steny
a nářky žen a dětí.
Té sestře neunikl žádoucí pohled Matějův. I ona se na něho krásně usmála.
Když kostel dohořel, vzala sestra Majdalénka Matěje za ruku, a vedla ho do jed-

Posun medicíny
Znám člověka, který má dvě atestace
z interny a ještě jednu atestaci z jiného
oboru, který medicínu pověsil na hřebíček, protože se mu zdálo být fádní stále
jen dělat medicínu interní. Řekl jsem mu,
že měl zůstat obyčejným praktickým lékařem, to by se určitě nenudil. Obor praktického lékaře je pestrý a představuje nutnost znát celou šíři medicíny. A ta je prakticky nevyčerpatelná.
Když jsem po vysoké škole začínal u pana
primaře Mosteckého, dá se říci, že byla
léčba vysokého krevního tlaku ještě
v plenkách. Jistě, můžete namítnout, že
krevní tlak se léčil podstatně dříve. Ano,
ale taková léčba byla jako otvírání dveří
sekyrou, jako jakési hrubé vlamovaní se
ke zdraví. Ostatně známým dokladem je
léčba prezidenta Dr. Eduarda Beneše
a jeho poslední léta s těžkou encefalopatií. Nikdo nepochybuje, že prezident měl
léčbu na špičkové úrovni. Prostě lépe
jsme to neuměli.
V letech mého nástupu do praxe začal
prudký rozvoj farmaceutického průmyslu,
který se rozvíjí stále rychleji. Dnes máme
v léčbě vysokého krevního tlaku výběr
v řadě skupin léků, takže lze léčbu vysokého krevního tlaku šít každému na míru.
V každé skupině léků je řada různých
preparátů, které existují pod řadou různých jmen, protože každá firma má své
jméno pro každý vyrobený lék. Díky tomu
lze říci, že snad neexistuje žádná lékárna,
do které by se vešly všechny léky ve
všech požadovaných silách a velikostech
od všech firem. Na to prostě nejsou prostorové možnosti a ani by to nemělo
smysl.
Znát všechny názvy jednotlivých léků
je prakticky nemožné, a tak se každý

noho z opuštěných domů. Matěj sotva
dýchal. Teď nadešla jeho chvíle … Teď
se stane boháčem… Majdalénka ho
však nevedla k ještě prostřenému
stolu. Nevěděla, že Matěj již několik dnů
nejedl. Nevedla ho ani k almarám, kde
se blyštělo stříbrné nádobí. Zatáhla ho
do sednice, kde bylo rozestláno.
Ani není třeba rozvádět, jak krásné chvíle Matěj prožíval. Probudil se zimou.
V posteli již nebyla peřina, už ani

praktický lékař musí naučit pracovat jen
s některými preparáty, s nimiž si postupně získá svoji osobní zkušenost. Ona totiž
znalost vlastností a chování jednotlivých
preparátů je jedna věc a osobní zkušenost věc jiná. Ne všechny popisované
účinnosti jsou pravdivé. Tyto praktické
zkušenosti si vzájemně předáváme na
různých odborných seminářích a postupně získáváme při léčbě svých pacientů.
A tak léčba vysokého krevního tlaku je
dnes široký pojem zahrnující současně
péči o cukerný metabolismus, o metabolismus tuků, o životosprávu pacienta
a jeho psychiku. Dnes máme takové
nepředstavitelné možnosti léčby, že lze
říci, že léčba je především limitována spoluprací či nespoluprací pacienta a teprve
v druhé řadě hloubkou a šíří záběru praktického lékaře.
Stejně nepředstavitelný posun se udál
v léčbě srdečního infarktu. Když jsem
nastoupil do praxe, dokázali jsme jen uložit pacienta do klidu a čekat, zda přežije.
Ano, pokoušeli jsme se ho resuscitovat,
když nám odcházel, pokoušeli jsme se
dávat mu preparáty na rozšíření cév
v srdci, ale základem léčby byl absolutní
klid na několik týdnů a pak postupná
zdlouhavá rehabilitace srdce, které se za
ten čas proměnilo v obtížně použitelnou
houžvičku.
Než jsem nastoupil do praxe, léčil se
srdeční infarkt a angina pectoris koňakem. Jistě i nitroglycerinem, ale koňak
měl širší záběr účinkem na psychiku
navíc. Jenže účinek obou léků trval
jen několik minut. Postupně se vyráběly
léky s několikahodinovým účinkem až po
léky účinné celodenně. Najednou tyto
léky proti infarktu způsobovaly infarkt
v sousedních oblastech srdíčka. A tak
lék proti infarktu vyvolával infarkt. Jak?
Tím, že v hraničně zásobeném srdci krví
při snaze o lepší prokrvení infarktem
postižené oblasti došlo ke snížení krevního tlaku a prokrvení v sousední oblasti
srdíčka.
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Majdalénku nenašel, v domě již nebylo
cenných věcí. Matěje nejvíc mrzelo, že
mu někdo vzal gatě. V podvlíkačkách
vyšel ven. Všude bylo spousta vyhozených bezcenných věcí. Město bylo
prázdné. Po Husitech ani vidu ani slechu, odtáhli do dalšího města.
Tak se vrátil Matěj k mámě jen v podvlíkačkách. O spravedlnosti nebeské i světské již nikdy nemluvil. Věděl o ní své.
- Dr. Otakar Chmelenský -

Postupným zdokonalováním vyšetřovacích metod srdce a postupným zavedením nemedikamentózní, technické léčby,
došlo k možnosti vyztužení aterosklerózou postižených úseků cév. Pokud je toto
řešení možné, stihne se včas a je úspěšné, může být pacient, dříve odkázaný na
smrt, během několika minut až hodin
zdráv a schopen původní práce. A je to
většinou pacient, kdo na tuto rychlou,
úspěšnou léčbu není připraven. Místo
toho, aby šel do invalidního důchodu,
může jít během několika dní do práce. To
je pro některé pacienty takový šok, že se
z něho vzpamatovávají několik měsíců.
A do třetice třeba zmiňme mozkové cévní
příhody. Když jsem po promoci nastupoval do nemocnice, byla taková praxe, že
při mozkové cévní příhodě byl pacient
ponechán doma, a pokud přežil několik
dní, byl odeslán na léčení do nemocnice.
Nebudu se pouštět do rozboru racionality
tohoto postupu. Vnitřně jsem s tím nesouhlasil, protože v té době jsem ještě žil iluzí,
že lékař musí vždy pomoci. Všichni víme,
že nemusí. Příroda bývá často silnější.
Postupně se léčilo a léčí různými preparáty, které jsou více či méně účinné, léčí se
symptomaticky, léčí se komplikace, ale
suverénem léčby mozkových cévních příhod opět bude zavádění výztuh do tepének poškozených aterosklerózou. Pokud
to bude možné a pokud to bude včas
a úspěšné, bude vždy toto léčení prioritní.
Limitace moderní léčby pacienta je dvojí:
spolupráce pacienta a cena léčby. Třetí
limitaci, která je nemedicínská a kterou
konečně tušíme, neuvádím, protože je
ovlivnitelná jen politicky. Tato limitace je
nejrizikovější.
Postupně začíná být reálná vize, že díky
oborové roztříštěnosti v medicíně nebude vrcholem léčby nemocniční péče, ale
integrující, celostní pohled praktického
lékaře, který bude nositelem koordinování zdravotní péče ze všech ostatních
odborů.
- MUDr. Bohumír Šimek -

Buquoy a ODS
Pan hrabě Jan Berwid-Buquoy z Měšic
u Tábora jako politolog a dvojnásobný
doktor na internetovém blogu kritizoval
prezidenta Václava Klause a vyznal podporu Janu Švejnarovi. Europoslance Jaroslava Zvěřinu toto jednání pobouřilo,
považuje je za „špinění a napadání hlavy
státu a bezohlednost vůči ODS“ a navrhnul jeho vyloučení ze strany. „Je zcela

Červený kříž v Krásetíně
Dne 1. 2. 2008 se konala již II. přednáška o první pomoci v hospůdce u Kuchařů v Krásetíně.
Na přednášku byla pozvána lektorka ČČK
paní Eliška Hlaváčová z Č. Budějovic,
která se specializuje na toto téma.
Členové ČČK si naplánovali celkem 12
hodin, které by měli každému členovi
a všem, kteří přijdou, něco se přiučit, dát
základní znalosti první pomoci nejen svým
blízkým, ale i k nahodilým případům nutné
pomoci u spoluobčanů.
Páteční přednáška s praktickou ukázkou
a zkouškou umělého dýchání při zástavě
srdce na figuríně prověřila praktické
dovednosti účastníků a trvala plné dvě
hodiny. Všichni si tak mohli několikrát provést masáž srdce a dýchání z úst do úst

Šachy
V lednu přinesly sdělovací prostředky smutnou zprávu. V "šachovém" věku 64 let zemřel na Islandu v Reykjaviku jedenáctý mistr
světa v šachu Američan Robert James
Fischer *9. 3. 1943 +18. 1. 2008.
Šachista s údajným IQ 180. Své soupeře
na černobílých polích doslova deklasoval
vůlí po vítězství a promyšlenými kombinacemi. Mnozí experti ho považují za vůbec

jasné, prokazatelné a evidentní, že postoje pana Buquoye se hluboce liší od osobních stanovisek prakticky všech členů
ODS, a proto by měl být z naší strany
vyloučen.“
Šlechtic žijící střídavě v Čechách
a v Německu je přesvědčen, že na zveřejnění svého přesvědčení v demokratické zemi má nárok. Je přesvědčen, že
o Václavovi Klausovi česká veřejnost ví
velmi málo informací a že s informacemi

sdělenými v Necenzurovaných novinách
před dvanácti lety nikdo nepolemizoval.
A parafrázuje Švejka: „Kdyby z toho byla
jen polovina pravda, stačilo by to na to,
aby měl vostudu na celej život!“ A europoslanci Jaroslavu Zvěřinovi kontruje:
„Vše, co jsem řekl, či napsal, myslím
upřímně a nemám se za co stydět.“

a vznést dotazy k jednotlivým činnostem.
Účast byla v hojném počtu 26 lidí
a bylo milé, že i hosté, kteří přišli až po
ukončení přednášky, se zapojili do diskuze a rozšířili řady členů krásetínského
ČČK .
Pro informaci uvádím, že základna ČČK
v Krásetíně má již 22 členů a z toho je
plná třetina z řad mládeže. Pokud i vy,
milí čtenáři a obyvatelé Holubova, Krásetína a okolí budete chtít rozšířit naše řady,
tak jste srdečně vítáni. Přihlášky a informace můžete získat u pana Klimeše Václava z Holubova – tel.721936365 nebo
přímo v hospodě u Kuchařů u paní
Valentové.
Místní ČČK v Krásetíně zajistila také
na žádost paní ředitelky Bodlákové
přednášku pro 50 dětí ze ZŠ Holubov,
která se bude konat v měsíci dubnu.

Podrobnější informace a přesné datum
konání vám oznámíme v dalším Zpravodaji.
Pro velký úspěch II.ročníků Expedice Slovensko 07, se bude konat III.ročník pod
názvem „Slovensko 08 jinak“…v termínu
od 22 . 8 - 30. 8. 2008.
Kdo z vás, příznivců turistiky, má zájem se
podívat a odpočinout si do krásné přírody
Vysokých Tater a každý den navštívit termální lázně, tak se můžete přihlásit také
u pana Klimeše.
O dalších akcích ČČK Vás budeme
předem informovat. Další naplánovaná
přednáška –Základy první pomoci
+ bezplatné změření krevního tlaku se
uskuteční v měsíci březnu. O přednášce
budete informováni prostřednictvím plakátů a místního rozhlasu.
- Svejkovská Z. -

nejlepšího hráče všech dob. Vždy byl
skvěle teoreticky připraven. Dlouhá léta

získal v srpnu 1958 ve věku 15 let a šesti
měsíců. Osminásobný šachový šampion
USA. V roce 1999 byl v anketě německého časopisu Schach vyhlášen nejlepším
šachistou století. Budiž mu země lehká.
Svými články o šachu chci oslovit především mladé lidi od prvňáčků počínaje. Můj
vzkaz pro ně: věnujte rozumnou část
svého volného času sportu. Například
lehké atletice, kopané, sportovní gymnastice, bojovým sportům atd. Jestliže vás
šachy začnou zajímat, zvolte si je ke sportu jako doplněk. Věřte, že to s odstupem času oceníte a nikdy nebudete svého

byl tento mistr šachových koncovek nejmladším mezinárodním velmistrem. Titul
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- MUDr. Bohumír Šimek -

rozhodnutí litovat. Český mezinárodní velmistr Vlastimil Jansa hrál v mládí ligovou
kopanou a dodnes patří mezi českou
šachovou elitu.
Teď několik informací pro ty, kteří ještě
nestačili sáhnout po šachové knize. Partie zapisujeme v šachové notaci. Můžeme
si je potom kdykoli přehrát. Šachovnice
(viz diagram) je rozdělena zleva doprava
na osm sloupců a-h, zdola nahoru na osm
řad 1-8. Bílý má po své pravé ruce bílé
pole h1, černý bílé pole a8. Zápis tahu:
číslo tahu - akce bílého - akce černého.
Figury: K král, D dáma, V věž, S střelec, J
jezdec, P pěšec. Používané zkratky: 0-0
malá rošáda, 0-0-0 velká rošáda, x braní
figury, + šach, ++ dvojitý šach, # mat, !
silný tah, ? slabý tah.
Úlohy k řešení vybírám z hraných turnajových partií. Nejedná se tedy o klasický
skladební šach, ale o reálné herní situace, se kterými se na šachovnici při hře
běžně setkáte.
Řešení úlohy z lednového čísla: 1. Db3+!
... tah bílého dámou na pole b3 se
šachem. Černý může čelit šachu trojím
způsobem. Proberme si jeho možné

Boršč
Na pánvi na oleji zpěníme cibulku, přidáme hrubě nastrouhanou mrkev a červenou
řepu, přidáme rajský protlak nebo drcená
rajčata, okořeníme polévkovým kořením
a podusíme. V hrnci uvaříme pár brambor,
hlávkové zelí nakrájené na kostičky nebo
nastrouhané na nudličky, osolíme, okmínujeme a přidáme bobkový list, pepř a nové
koření. Když jsou brambory měkké, přidáme suroviny z pánve a povaříme. Na talíři
zdobíme lžící kysané smetany a petrželkou. Masožravci mohou přidat klobásu
nebo uzené či hovězí maso i s vývarem.

Bramborové pirohy
Z nastrouhaných uvařených brambor,
hrubé mouky, soli a vajíčka uděláme těsto
jako na knedlíky (zaměstnané matky
samozřejmě použijí výborné bramborové
těsto v prášku), vyválíme plát, nakrájíme
na čtverce a do každého vložíme půlku
klobásky, špekáčku, hranolek uzeného
bůčku, pečlivě zabalíme, potřeme vajíčkem a pečeme v troubě do zlatova, před
koncem pečení můžeme ještě jednou
potřít vajíčkem a posypat strouhaným
sýrem. Podáváme s kysaným zelím, špenátem, kyselou okurkou nebo se syrovou
zeleninou. Spěcháme-li, můžeme z těsta
vytvořit závin a naplnit příslušnou náplní
– pro postní období lze s úspěchem
použít náplň ze sojové šunky na cibulce.

odpovědi.
Sebrání figury: 1. ... Dxb3 2. Vg7+ Kh8
3. Vxh7+ Kg8 4.Vag7#
Představení figury: 1. ... Vc4 2. Dxc4+ d5
3. Dxd5+ Vf7 4. Dxf7+ Kh8 5. Dxh7#
(nebo Df8#, De8#, Vc8#)
Ústup králem: 1. ... Kh8 2. Vxh7#
Do redakce před uzávěrkou únorového
vydání nedošla ani jediná odpověď na
lednovou úlohu. Jízdenku lanovkou na
Kleť nezískal bohužel nikdo. Škoda.
Věřím, že únorovou úlohu už někdo správně vyřeší a napíše nám. Nejvíc fandím
školákům. Vzpomeňte si na pohádku
o řepě. Táta, děda, maminka, babička,
pejsek i kočička vám jistě pomůžou.
A zbývá ještě myš! Pokud je připojena
k počítači, má velikou sílu. Těšíme se na
první vaši správnou odpověď.
Únorová úloha: (Kontrola: Bílý Kg1 Df3
Je5 Pa2,b2,e6,f2,h2 Černý Kg8 Dd4 Vf8
Pa7,c4,c7,g7,h7). Bílý vyhraje. Z pozice
diagramu se ještě dále hrálo 1. e7! Vxf3
2. e8D+ Vf8. Bílý svým prvním tahem
hrozí matem na f8. Ve druhém tahu bílého
se pěšec, který došel na osmou řadu,
proměnil v dámu. Jaké pokračování

zvolíte jako bílý? Mat v následujících pěti
tazích.
Obálku s odpovědí označenou heslem
ŠACHY doručte redakci nejpozději do
10. března. Můžete odpovědět i mailem.
První správná odpověď od občana naší
obce bude odměněna volnou jízdenkou
lanovkou na Kleť. A kdo ví (???), možná
nějaké drobné ceny pro všechny úspěšné
řešitele šachových úloh přidají i sponzoři.

Zapékané lasagne se zeleninou

v rumu, 1 jablko nakrájené na malé
kostičky nestrouhat, sníh ze 4 bílků.
Máslo s cukrem a žloutky ušleháme
do pěny, a postupně přidáváme skořici,
ořechy, rozinky, jablíčko, mouku, trochu
mléka a nakonec lehce vmícháme sníh.
Těsto vlijeme na vymazaný a hrubou moukou vysypaný plech a upečeme. Hotový
moučník polijeme čokoládovou polevou a
při podávání zdobíme šlehačkou.

italské těstovinové plátky – lasagne,
olej, cibule, pórek, rajčata, papriky,
mražený hrášek a kukuřice.

(wj)

Dobrou chuť přeje
- MS -

Na oleji osmahneme cibulku, přidáme
papriky, pórek, rajčata, hrášek a kukuřici,
podlijeme vývarem , přidáme kečup, osolíme, ochutíme a podusíme.
Do zapékací misky naskládáme lasagne,
na ně zeleninovou směs a vrstvy střídáme. Nakonec přelijeme bešamelovou
omáčkou a dáme zapéct.
Na omáčku: z másla a hladké mouky
uděláme světlou jíšku, zalijeme mlékem
nebo vývarem a povaříme, do omáčky přidáme tavený sýr, zakysanou smetanu,
osolíme, opepříme a přidáme bazalku
nebo oregáno.

Jablkový moučník
15 dkg másla, 15 dkg cukru, 1 vanilkový cukr, 4 žloutky, 30 dkg polohrubé
mouky, dle potřeby trochu mléka,
strouhaná citrónová kůra, 1 prášek
do pečiva, lžička skořice, nasekané
vlašské ořechy, rozinky namočené
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Společenská kronika
K významnému životnímu
jubileu blahopřejeme:
paní Eleonoře Pilsové
z Holubova - 84 let
paní Marii Feslové
z Holubova - 70 let
panu Jaroslavu Šimkovi
z Holubova - 75 let
panu Jaroslavu Fraňkovi
z Holubova - 85 let
paní Vlastě Bednářové
z Krásetína - 80 let
panu Františku Valdhansovi
z Třísova - 75 let
paní Ruth Hálové
z Holubova - 82 let

OZNÁMENÍ
Výbor místní organizace Českého rybářského svazu
Křemže zve své členy

NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI,
konanou dne 22. 3. 2008 od 13.00 hodin
v restauraci na náměstí ve Křemži.
Těšíme se na Vaši účast!
výbor MO ČRS Křemže

ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MŠ HOLUBOV
NA ŠKOLNÍ ROK 2008/09
Oznamujeme všem rodičům předškolních dětí ve věku
od 3 - 6 let, že mají možnost přihlásit své dítě k docházce
do naší mateřské školy v době od 7. 4. do 18. 4. 2008.
Nabízíme:
- klidné rodinné prostředí
- dobrá vybavenost hračkami
- celodenní stravování
- dostatek kulturních a vzdělávacích aktivit pro děti (divadla,
besídky, hudební produkce, SEV Šípek, výlet, vycházky
s rodiči, …)
- výstavky knih s prodejem
- pravidelná spolupráce se ZŠ Holubov
Ostatní podrobnosti se dozvíte v uvedeném termínu
přímo v mateřské škole, kde si můžete vyzvednout
žádost k přihlášení dítěte, a to denně od 6.15 do
16.15 hodin.
- Těšíme se na vaši návštěvu. -
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