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Duben 2008

ZDARMA

ZO projednalo a schválilo:
- Požádat o finanční příspěvek na stavební úpravy hasičské zbrojnice Holubov z grantu Jč kraje. Navržené úpravy jsou nutné
z důvodu výměny zastaralého hasičského vozidla za novější, které se do garáže nevejde.
- Zajistit projektové dokumentace na akce, které jsou v letošním roce plánovány. Jedná se o rekonstrukci obecního úřadu, rozšíření mateřské školy a úpravu sociálního zařízení v základní škole.
- Zajistit geometrický plán na vodojem v Třísově, který stojí na soukromém pozemku pro potřeby majetkového vypořádání.
Z informací starosty obce :
- Zahájení prací na rekonstrukci komunikace z Třísova do Hájů, včetně vybudování parkoviště naproti zastávce ČD.
- Během měsíce března byly provedeny plánované práce na úpravě parku u Restaurace pod Kletí. Rozsah kácení přestárlých
a napadených stromů bylo provedeno na základě Rozhodnutí o povolení Správou CHKO Blanský les.

- Na 28. června 2008 je připravováno Setkání rodáků obce Holubov, které se uskuteční u příležitosti 100. výročí založení sboru
dobrovolných hasičů a 115. výročí otevření holubovské školy.Vyzývám tedy všechny občany, aby na toto setkání pozvali své
příbuzné, přátele a známé. K této příležitosti bude vydáno mimořádné číslo Holubovského zpravodaje, v němž se mohou
prezentovat všechna sdružení, spolky i místní podnikatelé. Své prezentace zasílejte do 15. 5. 2008 na mailovou adresu
svobodova@holubov.cz, nebo osobně na obecní úřad.
- Jaroslav Franěk, starosta obce -

Den otevřených dveří
Po dohodě s vedením firmy Grafobal
Artypa Holubov s.r.o. se dne 15. 4. 2008
uskutečnila prohlídka provozu. Sešlo se
přibližně 30, ponejvíce bývalých zaměstnanců Artypy, které v úvodu přivítal
generální ředitel ing. Josef Vágner a finanční ředitel Slavomil Přibyl. Po krátké
informaci o změnách v organizaci společnosti a připravovaných aktivitách do
budoucna se zájemci rozdělili do skupinek a prohlédli si provoz .
Rád bych touto cestou poděkoval za
všechny zúčastněné vedení firmy oběma
jednatelům za umožnění této exkurse.
- Jaroslav Franěk STRANA 1

a jejich zadečky se mohou po nasátí krve
roztáhnout až do velikosti 1 cm. Nasátá
samice se pustí hostitele, ukryje se v lesní
hrabance a snese až tisíce vajíček. Z nich
se vylíhnou šestinohé larvičky, které již
napadají např. hraboše. Když povyrostou,
spadnou opět do hrabanky, tam se
promění v nymfu a postupně dorostou
v dospělce. Víte, že dospělý sameček
nesaje krev a hledá hostitele jen proto,
aby našel samičku?
O klíštěti se mluví jako o přenašeči
chorob:
zánět mozkových blan - klíšťová encefalitida - očkování;
borelioza- červený flek s vnitřkem bílým

- projev jako chřipka - bakterie - antibiotika;
Jak se nejlépe chránit před klíšťaty? Používat repelenty, nechat se očkovat, prohlédnout se po příchodu domů z přírody,
jíst vitamíny skupiny B (např. pangamin,
kvasnice).

115 let školy v Holubově

Výpis z kroniky statku Kuchařova, výpověď Adama Janeše, nar. 24. 12. 1899
o svém působení v holubovské škole

Do holubovské školy z mojí rodiny chodila: mamka, teta a babička, která tady dělá
školnici. Babička vypráví:„1. září 1957
jsem začala chodit do 1. třídy. Do této
školy jsem chodila pět let. Když porovnám
dnešní budovu, tak dříve byla místo tělocvičny školní jídelna.Z bývalé kuchyně je
dnes nářaďovna. Chodbička podél sloužila jako místnost na ukládání nádobí. Ve
sklepě, kde dnes máme plynový kotel,
bývaly uskladněny brambory a zelenina.
Co dnes máme 1. třídu a ředitelnu bývala
mateřská škola. Dnešní chlapecké a dívčí
šatny sloužily jako byt pro pana ředitele.
Já jsem chodila do 1. třídy tam, co je
dnes umístěna školní družina. I třídy byly
trochu jinak.Tato školička byla vždy útulná. V dnešní knihovně jsme měli šatnu.
V každé třídě se topilo kamny na
uhlí.Škola měla prkennou podlahu, kterou
paní uklízečka Pilzová pravidelně ručně
drhla. Když porovnám můj dnešní úklid,
tak vím, jak se nadřela. V roce 1962
jsem přešla do Křemže a dlouho jsem na
holubovskou školu vzpomínala.
- Věra Plišková, 5. ročník -

V roce 1906 jsem začal chodit do třítřídní školy v Holubově. Chodil jsem tam
nerad a kromě počítání jsem se učil špatně. Moje rodiče a rodiče mých spolužáků
vůbec nezajímalo, jaký máme prospěch.
Nebylo tedy nic zvláštního, že jsem hned
v první třídě propadl. Do školy jsme chodili půl hodiny pěšky, na jaře a na podzim
bosi, v zimě v dřevácích. Zprvu nás učil
učitel Hájíček, dobrák, nic jsme si z něho
nedělali a on nás také nic moc nenaučil.
Paní řídící Jindrovou jsme nazývali salamandrem, byla širší než delší. Její muž
František Jindra byl velký dobrák, dobře
i učil a nikdy nás nebil. Když třeba kluci na
chodbě rozházeli dřeváky a začali se o ně
hádat, sundal pan řídicí svůj pantofel,
naplival na něj a začal klukům hrozit.
Jenomže ti byli už dávno na útěku a on po
nich jenom ten pantofel hodil. Učitelka
Jindrová byla ale zlá. Bila nás měchačkou
při každé příležitosti. Ve třídě jsme byli
dva Janešové. Nějaká spolužačka Andula
žalovala paní řídicí, že se o ní říká, že
chodí se Soukupem a že to roznáší
Janeš. Já jsem si zrovna v lavici prohlížel

Zázraky zrození – jaro v lese

Klíště obecné
KLÍŠTĚ OBECNÉ občas přistihneme
přisáté na naší kůži. Tento osminohý
tvoreček se totiž živí sáním krve svých
nedobrovolných hostitelů. Samičku
a samečka od sebe rozeznáte snadno
– samečci jsou zcela kryti štítkem, zatímco samičky mají krytu jen přední část těla

Bývávalo
Můj otec chodil do školy v Holubově
v roce 1959 – 1964. Ve všech třídách
byla kamna na pevná paliva. Topilo se
dřívím a uhlím. Školnici dělala paní Fraňková. Každý den musela ve všech třídách
vybrat popel, zatopit a nanosit dříví a uhlí.
Na oběd se chodilo do jídelny, dnešní
tělocvičny. Vedle jídelny byla školní
kuchyně, kde vařila paní Zimmermannová. Ředitelem školy byl pan Zimmermann,
učitelé byli: paní učitelka Hálová, Krásová
a Klečková.
- Štěpán Kouba 5. ročník -
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nějaké obrázky, když do třídy vběhla paní
řídicí a hned mě začala vyplácet. Ostatní
děti naštěstí hned začaly křičet
„ten ne, to byl ten druhej“, jenomže ten
druhý už mezitím utekl ven.
Na naší škole z kamene byl odspodu

sokl, nad ním byla mezi kameny dirka
a my všichni kluci jsme chodili do té dirky
čurat. Paní řídicí si po čase začala stěžovat, že cítí ve svém pokoji zápach. Jednou
nás ale přitom přistihla, stačili jsme sice
ještě utéci, ale druhý den už byla dirka

vyspravena. Pan řídící Jindra dostával
každé ráno k snídani od manželky kyselku a on přicházíval každé ráno do vyučování ještě s bílými vousy. Když nás učil
zpěv, uměl jen jednu písničku, kterou učil
všechny děti ve všech třídách naší školy.

Nebude to žádná věda,
pomůže ti vlastivěda
Václav Vilhum
5. ročník

protože žiji tady.

Naše školní televize má svou reportérku,
která pracovala v terénu. Jitka Nováková
z druhého ročníku spolu s dědečkem
připravili videoreportáž s bývalým žákem
naší školy, s panem Františkem Bártou z
Holubova. Neobvyklý příspěvek celou
školu velmi zaujal, všichni diváci televize
Srdíčko nadšeně tleskali.

Od pulce k žábě
V obyčejném rybníce se ale dějí věci!
Všechno to začíná setkáním táty žabáka
a mámy žabky….První jarní výprava školní
družiny mířila k holubovskému rybníku.
Měli jsme štěstí, ve vodě jsme pozorovali
žáby a objevili jsme mnoho nakladených
průsvitných vajíček.

Žáci 4. a 5. ročníku o předmětu vlastivěda:
Vlastivěda
Středa večer,
spát se nedá,
čeká na nás vlastivěda.
Učitelka Blažková
před ní nikdo nevědomost neschová.
Je to předmět zábavný a zajímavý
leckdo si při něm i hlavu notně unaví.
Události českých dějin
popis našich krásných dějin.
To všechno se naučíme
a při tom se pobavíme!
Jolana Svitáková
5. ročník

Ať jsi ta anebo ten,
do ruky si tužku vem,
obkresli si naši vlast,
pak nakresli, co už znáš.
Řeky, hory, sídla, kraje,
jen, když se ti dobře hraje.

Otevřu knihu, vida,
to je naše vlastivěda.
O naší zemi učím se rád,
protože chci všechno znát.
Kde leží města a vesnice,
kde stojí zámky a hrady,
kudy teče Vltava a Lužnice,
chci všechno vědět,
STRANA 3

Klára Šturmová
4.ročník
Vlastivěda to je věda,
bez ní se žít prostě nedá.
Učíme se o králech,
a už víme, že na Říp vystoupil
Čech a Lech.
Mistr Jan Hus proti byl,
a o státní svátek se zasloužil.
Tereza Křivánková
4. ročník

✮✮✮ ✮✮✮✮
✮ STARS ✮
Do dubnového vydání časopisu Stars
jsme zařadili další pracovní listy, prezentace a výtvory, které se tentokrát zaměřují
na počasí, roční období a názvy měsíců.
Nejdříve jsme si společně pověděli, kterým aktivitám a sportům se můžeme
v jednotlivých ročních obdobích věnovat.
Dále už děti pracovaly dle vlastní volby.
Někteří vytvořili kalendáře, do kterých
nakreslili činnosti charakterizující příslušné období, jiní si zvolili spojování českých
výrazů s anglickými, vynechávání slov ve
větách či popis každé roční doby.
Dalším tématem, kterým jsme se v hodině
AJ zabývali, bylo třídní interview na téma
Co rád/a čteš? Tento rozhovor pak děti
rozšířily na povídání o četbě svých rodičů
a sourozenců.
Pozitivní zprávou o projektu E-twinning
je, že si nás vybrala jedna z polských
škol. Cílem tohoto projektu je vytvoření

mezinárodního bilingválního kalendáře.
Z žáků se tak stanou i tvůrci fotografií,
přičemž jejich malebná i historická
místa v okolí se mohou objevit v tomto

kalendáři. Nyní nás čeká vzájemná korespondence, abychom se všichni lépe
poznali a třeba našli i nové kamarády.
- Mgr. Kateřina Kočvarová -

a byl pro společnost nepřínosný až nepotřebný, má možnost žít svůj život erotikou

a dříve než jídlo ochutná, otočí do něj
slánku a všechna dostupná koření. Ano,
jsa malý, dělá ze sebe velkého chlapáka.
Ale tím žádné jídlo nedokáže vychutnat.
Obdobně někteří z nás si koření svůj
život erotikou a sexem tak, že jej nedokáží plnohodnotně prožít.
Ale stejně jako láska a milování mají svoji
nezastupitelnou roli pro zdraví člověka, je
i sexualita stabilizačním faktorem pro člověka. I když sexuální funkce jsou schopny
žít samostatně, byly by bez lásky ochuzením člověka.
Sexualita je silným stabilizačním prvkem
člověka. Při sexuálním aktu dochází
k polarizaci našeho vegetativního nervového systému a jeho náhlé proměně
z dominance sympatiku v parasympatikus. Vegetativní nervový systém většinou

Láska a milování
Tak jako sůl je podstatnou ingrediencí
našich jídel, bez níž jídlo ztrácí na kvalitě,
tak i láska a milování jsou podstatnou součástí našeho života, bez nichž je život
chudší, hůř konzumovatelný a snadno
zranitelný.
Každý člověk ke svému plnohodnotnému
životu potřebuje, aby byl milován, oceňován, vážen, ctěn ve své rodině, mezi
svými přáteli a známými, ale zároveň
potřebuje někoho obdivovat, napodobovat a milovat. A i kdyby vůbec nic neuměl

a sexualitou, která takovému člověku
stačí k naplnění jeho života láskou přinášející radost a vyrovnání.
Znám člověka, který přijde do hospody
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nejsme schopni ovládat a při sexuálním
styku se tedy víceméně organizuje spontánně.
A tak jsme často slýchávali z úst lékařů
řešení zdravotních problémů „Počkej,
holka, až se vdáš…“ a myslelo se tím, až
zahájíš pravidelný sexuální život… Ale
nefunguje to vždy. Někdy jsme výchovou
a svými zážitky zdeformováni tak, že

nejsme schopni se otevřít ani lásce, ani
milování.
V lásce a milování je život plnohodnotný
a člověk se většinou těší plnému duševnímu
i tělesnému zdraví. Člověk vypadá vyrovnaně, sympaticky a snáze dosahuje společenského úspěchu. A lékaře prakticky
nepotřebuje.
A máme tu opět jaro. A životodárné slu-

níčko opět vstupuje do nás a aktivuje náš
limbický systém, probouzí nás k aktivitě,
pracujeme na zahrádce, uklízíme byt, svět
je zase krásnější a my s novou silou usilujeme o štěstí, o radosti a plnohodnotný
život.
Buďme lidmi!
- MUDr. Bohumír Šimek -

ZE ZUBNÍ ORDINACE

k výplachům úst. Můžeme výplach
opakovat několikrát denně, nejlépe hned

Je to dobré pro vaše dásně i když zatím
zánětem dásně netrpíte. Odměnou je
pocit čistoty a vonný dech na dobrou noc.
Pokud už se zánět objevil, je nutné něco
účinnějšího.
Dnes je v lékárnách řada přípravků
a výrobci se předhánějí v doporučování
právě toho svého. Je na místě poradit se
v ordinaci co je právě pro vás nejlepší.
Ale nic nebude účinkovat, když kolem
zubů bude zubní kámen a měkké povlaky.
Proto mechanická očista je pořád na
prvním místě. Nejdůležitější je kartáček,
pasta a správná technika čištění.

po vyčištění zubů kartáčkem a pastou.
Pak je dobré nejíst a nepít sladké nápoje.

- MUDr.Mašková -

Zážitky ze zubní ordinace
Začíná jaro a tak
postupně začnou růst
bylinky, které prospívají sliznici dutiny ústní
– šalvěj, řepík a heřmánek pravý.
Je možné je použít
v „zeleném stavu“ nebo si je nasušit na
zimu. V obou případech se používá
nálev. Na bylinu do hrnečku nalijeme
vroucí vodu a necháme 10 – 15 min
vylouhovat. Přecedíme a nálev používáme

POZNÁMKY Z DĚJIN SVĚTA

řecko – perských válek. Po 20 letech
bojů se nakonec Peršané vzdali plánů
podmanit si Řecko. V letech 334 – 323
př. n. l. za vlády Dareiose III. si tuto velkou
říši podmanil vynikající vojevůdce a makedonský král Alexandr Veliký.
Zajímavosti:
Alexandr Veliký (Makedonský) byl příkladným vojevůdcem pro své vojáky. Ti na něj
mnohdy pohlíželi jako na boha. V bitvě
byl vždy v první linii a to většinou na svém
koni Búkefalovi. Zemřel ve věku 33 let na
horečnatou nemoc.

Asie (500 př. n. l. – 1 našeho letopočtu)
V tomto období byla perská říše největší
mocností světa. Táhla se od severní Afriky
přes jižní Asii až po Indii. Perští panovníci
nechali vybudovat silnice, zavedli jednotné míry, váhy a mince. Za vlády perského
krále Dareiose I. (521 – 486 př. n. l.)
vedla nová silnice ze Súz (dnešní Irán) do
Sard (dnešní Turecko), která byla dlouhá
2400 km. Podél silnice bývaly v pravidelných vzdálenostech stanice na výměnu
koní královských poslů. Bitvou proti
Athénám r. 490 př. n. l. začalo období

- Mgr. Drahomíra Bodláková -

Toulky naším krajem
Přátelé, jsem tu zase s těma toulavýma
nohama a mám první ohlas na mé psaní.
Někdo už vypátral, kdo je „vakl“ (těžké
to asi moc nebylo) a už se ke mně nesla
poznámka: “hele vakl, je to sice pěkné,
ale bude tam chodit moc lidí“ – bylo to
myšleno na minule uvedenou studánku.
No pravda to určitě je, ale přátelé, proč
myslíte, že takové studánky, postavené
kameny, kamenné kruhy a různé sochy
vytesané ze dřeva autoři těchto děl vytvářejí? Určitě to dělají pro své potěšení
a potom hlavně pro nás pro lidi a na nás
je, abychom na ta místa chodili (nebo
také nechodili) a když už se rozhodneme

se na ta místa podívat, měli bychom si
vážit toho, co pro nás a okolní krajinu
někdo udělal a adekvátně se k tomuto
dílu chovat tj. nikomu ani ničemu neubližovat a navíc – stát se ochránci těchto
monumentů. To jenom tak na okraj
a pojďme konečně vyšlápnout někam
blíž, jak jsem minule slíbil.
Výchozím místem je osada Třísov a vydáme-li se do kopce po návsi směr Horánek
a ještě dál kolem koupaliště, tak na vrcholu stoupání vpravo narazíme na poněkud
pro nás nezvyklé a snad i tajemné dílo (viz
foto). Jsou to dva soustředné kruhy, vytvořené z vertikálně postavených
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kamenů, uprostřed je jakýsi dutý kamenný sloup asi 2 m vysoký a vedle je čtvercový stůl (oltář ?) vystavěný z kamenů
a kulatiny. No a teď babo raď, co to je ?
Tato stavba je zde zhruba od léta minulého roku. Před tím na stejném místě bývaly též zajímavé útvary, jako do kruhu zavěšené spirály zhotovené ze smrkových
větví a potom něco podobného udělaného z kukuřice. Rozhodně toto místo láká
lidi k tomu, něco zde vytvořit. Při shlédnutí současného díla, alespoň na mne to
tak působilo, je cítit jakýsi respekt. Při
prvním letmém ohledání člověk zjistí, že
se dovnitř dostane asi jen překročením
těch vztyčených kamenů, ale ta noha se
nějak moc ochotně nechce zvednout,
aby to člověk překročil. Při podrobnějším
ohledání kruhu najdeme vchod, který je

zhruba na východní straně. Vchodem
vejdeme do asi 1,2 m širokého mezikruží,
odkud jsou do středu již čtyři vstupy,
takže vnitřní kruh tvoří jakési čtyři segmenty s přesnou orientací na sever, jih,
západ a východ. Uvnitř kruhů najdeme
různě rozmístěné svíce, pochodně, misky
a na stromě zavěšený zvoneček. Na straně východní a západní jsou vně kruhů na
stromech zavěšené dva pentagramy.
Z popisu lze usoudit, že autor se zde
snažil napodobit něco, co zde možná
bývalo a nebo je spojováno s obdobím,
kdy toto území obývali Keltové v době
před dva až dva a půl tisíci lety. Třísovské
oppidum je pro nás pojem, který už
nikoho z nás moc nevzrušuje – je to

všeobecně známá věc. Ale že v některém
jedinci vyvolá návštěva oppida a okolí
pocity,které ho dovedou k vytvoření takovéto stavby,nad tím se zamyslí už málokdo
z nás. Je snadné si potom představit,
že dílo vytvořil někdo, komu koluje
v žilách keltská krev a dá se pochopit,
proč takováto stavba vznikne. V literatuře
se určitě většina z nás dočetla o kamenných kruhových stavbách v Anglii,
Skotsku, Francii, ale i Švédsku či Rusku,
kde se tyto kruhové stavby zachovaly.
Tím jsem jenom chtěl připomenout tradici
a historii,ale rozhodně nechci a nelze
kruh nad Třísovem s touto historií
srovnávat. Na druhou stranu - proč
si nepřipomenout návštěvou tohoto

místa co tady možná bylo před dvěma
tisíci lety a zamyslet se nad tím, k čemu
to asi tenkrát sloužilo. Ale dost filozofování!
K domovu se můžeme vydat s myšlenkou,
zda-li jsme víc Keltové než Slované (jak
nás to vlastně ve škole učili ?) a když se
nám to nepodaří vyřešit, vykročme zpět
s pocitem,že jsme se hezky prošli, pobyli na zdravém vzduchu a trochu rozhýbali
svá těla i mozkové závity.
Úplně nakonec mě napadlo, že možná
touto polemikou přimějeme autora stavby,
že nám něco prozradí sám v některém
příštím Holubovském zpravodaji.
Mějte se dobře.
- vakl -

Vlaštovka a jiřička

Hnízdí v koloniích a tak jich může být na
příhodném místě i několik desítek. Snůška čítá 4 - 6 čistě bílých vajíček. Potrava
je podobná jako u vlaštovky.
Není to ještě tak dávno, co se lidé dokázali potěšit pohledem na první vlaštovky
v jarní modré obloze a radovali se
z návratu právě toho
jejich páru z rodného
hnízda na stínítku lampy
ve stáji. Dnes se situace
změnila a tito milí tvorové již nenacházejí dostatek příležitosti k hnízdění zvláště v místech, kde
se snižuje a končí chov
hospodářských zvířat,
nebo se dostávají do
konfliktu s našimi estetickými požadavky při
rekonstrukcích objektů.
Během několika posledních let se jejich početní
stavy snížily tak dramaticky, že si právem
zaslouží naši ochranu
a pomoc. Vhodnou formou pomoci je například připevňování hnízdních podložek do míst,

kde by ptáci měli klid a nám jejich přítomnost nevadila. Hnízdní podložka poslouží
jako opora i jiřičkám a zabrání znečištění
omítky trusem.
- Pavel Jakeš Vlastní ilustrace – hnízdní podložka
s hnízdem vlaštovky

V dubnu se k nám začínají ze svých
zimovišť v jižní a tropické Africe vracet
první skupinky vlaštovek a jiřiček.
Vlaštovka obecná – je štíhlejší než vrabec, má dlouhý do hluboké vidlice vykrojený ocas, vrch těla tmavý s kovovým leskem, čelo a hrdlo rezavohnědé, břicho
bílé. Hnízdo je miskovitého tvaru vždy
otevřené, slepované směsí slin a bláta, do
které jsou vplétána stébla trav, kořínky
a žíně, vystláno je peřím a srstí. Bývá umístěno ve stájích, chlévech, prádelnách
panelových domů, ve sklepních prostorech s otevřeným příletovým okénkem.
Snůška čítá 4 - 6 bílých hnědě skvrnitých
vajíček. Potravu tvoří různý létající hmyz.
Jiřička obecná - má kratší ocas vykrojený
do mělké vidlice, tmavou vrchní stranu
těla s širokým bílým pruhem na dolní
části zad dobře viditelným zejména při
letu. Spodní strana těla včetně hrdla je
čistě bílá. Hnízdo je uzavřené s úzkým
vletovým otvorem při horním okraji, taktéž
vystavěno směsí slin a jemného bahna,
vystláno též peřím a srstí. Jiřičky je staví
pod střechami budov, hospodářských
objektů, v průjezdech, pod mosty apod.
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Andulka

Patří mezi australské papoušky a její vědecké jméno je Melopsittacus andulatus. Od
slova undulatus, vlnkovaný je odvozeno
i české jméno andulka. Původní barva
v přírodě je zelená, ale bylo již vypěstováno velmi mnoho barevných variet. Andulka je velmi roztomilý papoušek, snad jediná její nepříjemnost je to, že je hlučná
a její křik může být pro někoho velmi
nepříjemný. Chceme-li, aby andulka mluvila, musíme chovat samečka a má být
sám. Je třeba andulka ochočit, aby seděla na ruce, a proto musíme mít mládě,
které musíme pečlivě krmit a nahradit mu

vlastně rodiče. Slova, která chceme
andulku naučit, se musí stále opakovat.
Volíme jednoduchá slova a i taková, aby
zaujala pozornost andulky.
Pokud nechceme, aby andulka mluvila,
můžeme mít dvě andulky, což jim velmi
vyhovuje, poněvadž žijí v přírodě v hejnech.
Samička má bílé nebo nahnědlé ozobí

- Kupčík pánem Ve Křemži na rynku žil kupčík se svou
ženou a kupou dětí. Nebyl ani bohatý,
ale ani chudý. Rozkvětu své živnosti se
však moc nevěnoval. Stále někde posedával a snil o bohatství, kterého by rád
dosáhl. Neudělal pro to nic. O krámek
se starala žena, která i drobnou kravku
a drůbež zaopatřila.Kupčík měl hlavu
v oblacích.
Ještě horší to s ním bylo, když jednou
spatřil pána, jak se svou družinou tudy
projížděl na zámek u Netolic. Jeden
mladý muž z jeho suity, snad páže,
v krásném panském šatě na něho na
pozdrav pokynul. To na kupčíka zapůsobilo – jeho, obyčejného člověka pozdravil pán…
Od té doby o ničem jiném nemluvil.
Hovory sousedů o tom, kolik se hrachu
urodilo a jak se jim otelila – stračena,
obracel na tuto událost. Copak může
vést tak sprosté řeči,když ho zdraví
páni? Určitě by si s nimi rozuměl více,

a sameček modré. Andulky se nesnášejí
s malými ptáčky, jako zebřička, chůvička
a pod. Také s korelou se nesnášejí,
mohou jí ošklivě ubližovat.
Nejlépe je mít andulky jen zase s andulkami.
Klec by měla mít rozměr alespoň
60 x 4O x 40. Bidýlka jsou nejlepší
přírodní a často je vyměňujeme. Měly
by být silnější, aby je mohl pták
obejmout nožičkou. Pokud je bidélko
velmi tenké, mohou mít ptáci křeče
a pokud je bidélko opačné, tedy silné,
je to obdobné.
Přírodní bidélka by měla být buď z jabloně, nebo z černého bezu. Z některých
stromů jsou větvičky nevhodné, dokonce
mohou být i nebezpečné. Na dno klece
můžeme dát písek, který se dá koupit.
Někdo dává na dno klece papíry, které
denně vyměňujeme. Písek se také musí
čistit. Klec se také čistí, aby nebyla potřísněna trusem, aby nevznikla u ptáků nějaká střevní nemoc a pod.
Klece mohou být samozřejmě větší, nežli
jsme popsali, nebo mohou mít ptáci voliéru. Klec musí být chráněna před průvanem, uvnitř domu. V místnosti se mohou
andulky proletět, pokud zde nemáme
kočku, nebo nějaké zvíře, které by je lovilo.
Okno by mělo být chráněno záclonou,
aby andulka v letu nenarazila do skla,
dáváme pozor, aby si nesedla na kamna.
Dáváme pozor, aby ptáci při proletu po
bytě nemohli uletět otevřeným oknem,
balkonem a pod.

než s těmito nicotami. Nad pohankovou kaší snil o panských jídlech, o pečených koroptvičkách, o sladkých koláčích a vzácných vínech.
V kraji se povídalo, že pod Dívčím
kamenem, hradem již dávno opuštěným,
je chodba do podzemí, kde jsou komnaty, v nichž žije rytíř. Když tam náhodu
zabloudí cizinec, rytíř ho pohostí a ještě
mu dá dukáty na cestu. Musí se však
najít ta správná chodba. Otevírá se prý
v noci o Svatém Janu, když se měsíc
v úplňku dotkne špičky skály nad hradem. Kupčík měl štěstí. Právě ten rok
připadl úplněk na svátek svatého Jana.
Večer se kupčík vypravil k hradu, ani se
s ženou a dětmi nerozloučil. Však by se
jenom ptala, kam zase odchází. Cestou
si vyčítal, že si nevzal sváteční šaty, aby
nedělal ostudu svými plátěnými šaty.
K hradu došel právě ve chvíli, kdy se
z jeho pohledu začal úplněk dotýkat
skály. Zadíval se, zda nespatří ve tmě
nějaký otvor. Náhle se vprostřed stráně
zablesklo světlo. Vyhrabal se k tomu
STRANA 7

Hlavním krmivem pro andulky je proso,
travní semeno, hlávkový salát, mrkev,
jablko, piškot, pampeliška. Nejlépe je
koupit hotové krmivo, kterých je velký
výběr. Také je možnost kupovat senegálské proso, což jsou klásky se zrním, které
andulky velmi rády oklofávají. Nejlépe je
klasy zavěsit pomocí kolíku, nedávat na
zem klece, kde je trus.
Dále je možno koupit tyčky přímo určené
pro andulky, které mají různé příchutě.
Toto koupené krmení mají již obsah vitaminů, není třeba dodávat další.
Pokud chceme andulky chovat, poradíme
se s chovatelem, který má bohaté
zkušenosti a určitě rád poradí, co je třeba
udělat.
O andulkách je možno si přečíst různé
publikace, což je jistě dobré k tomu, abychom se mohli papouškům věnovat,
připravili jim příjemné prostředí a dobře se
o ně starali.
- Květa Pavčíková -

místu a spatřil chodbu temně osvětlenou loučemi.
Postupoval chodbou a náhle zahlédl
postavu. Byl to zbrojnoš s loučí, který
se kupčíkovi klaněl a vyzýval, aby vstoupil. Kupčík nabyl odvahy a vešel kovanými dveřmi do komnaty, kde uprostřed se
táhl dlouhý dubový stůl. Všude se leskly zlaté rámy se zrcadly, na protější
stěně byl obraz jezdce. Tak velký obraz
ještě kupčík neviděl. Když spatřil svůj
obraz v benátském zrcadle, zastyděl
se. Takové šaty uprostřed té nádhery?
Ale to už páže přinášelo šaty z jemného
brokátu, prošívané zlatými nitkami. Páže
vyzvalo muže, aby se převlékl. Tak také
učinil. Bože, jak mu to slušelo. Na hlavu
mu dal čepec s pavím pérem.
Náhle zazněly famfáry trubačů. Vcházeli
hosté – dámy a páni, kteří vytvořili špalír, jímž procházel pán. Páže sotva stačilo pokynout kupčíkovi, aby sejmul
čepec a již k němu přistoupil rytíř. „Buď
vítán vzácný hoste!“ oslovil kupčíka.
„Dovol, abych tě mohl posadit po mé

pravici. Kupčík cosi zakoktal, ale to ho
již vedlo páže ke stolu. „Toho si važ, to
je místo pro velevážené hosty,“ upozornilo ho páže.
Kupčík si dřepl, ale páže mu naznačilo,
aby si ještě nesedal. Když pak rytíř
usedl, všichni se také posadili. Páže
dalo kupčíkovi pokyn, že se může také
posadit. Náhle se dveře rozlétly a do
komnaty začali kuchtíci nosit jídlo. Oči
až přecházely. Zvěřina, krocani, husičky
a kuřátka, ryby, nejrůznější pečínky,
Kupčík se hned pustil do jídla. Však mu
chutnalo. Naposledy jedl v poledne
sladkou pohankovou kaši. A teď taková
dobrota. Páže mu nalilo vína. Ó rýnské.
To se jen převalovalo po jazyku.
Hodovalo se dlouho. Kupčík si musel
povolit kalhoty, aby ho břich netlačil. Po

O zdraví trochu jinak
Na Dálném východě je pro hněv výraz
Kan-Shaku. Doslova to znamená bolest
jater.
Asiaté považují játra zodpovědná za
duševní a nervovou činnost.
Tradiční medicína rozděluje mentální
onemocnění jater do dvou skupin
1. Energetická plnost – tvrdohlavost, puntičkářství, zbrklost, ztřeštěnost
2. Energetická prázdnost – nepořádnost,
nerozhodnost, deprese
S játry úzce souvisí i jiné části těla. Žlučník, páteř, oči, kyčle. Toto jsou základní
ukazatele pro nás, když nás játra prosí
o regeneraci.
Mentální rozlišení:
1. Žlučník – hněv, agrese. Zkamenělý
žlučník = potlačené agrese a zlost.
Pokud máte problém se zpracováním
zloby, naučte se jí ventilovat. Je důležité

Šachy
Milí čtenáři, úvodem
mi dovolte stručné
dementi. V minulém
článku byl můj text
chybně interpretován. Počet zrníček se
rovná součtu řady čtyřiašedesáti dvojek s
exponenty od čísla 0 do čísla 63. Správně 20 + 21 + 22 + … + 262 + 263. Děkuji
všem za pochopení a toleranci.
Simultánka Garriho Kasparova 30.března na
zámku Hluboká skončila výsledkem 26:0!
První tah byl proveden ve 14:33 a poslední
hráč, jediný Rakušan Alexander Klinker

chvíli vklouzla do sálu tanečnice, skoro
nahá tančila do rytmu loutny, na kterou
hrál mladý muž. Zpěv tohoto muže byl
krásný, jako kdyby ho panna vyluzovala.
Po tanečnici přišli kejklíři a pak šašek
dělal veselé kousky. Stále se pilo to
dobré víno. To povyražení skončilo nad
ránem.
Páže vyprovodilo kupčíka před vchod
do chodby. Vtisklo mu zlatou minci, že
mu ji posílá pán.
Kupčík běžel, aby mohl vše ženě a sousedům vyprávět. Před vsí prach
z nových šatů očistil, aby sousedi viděli jen tu nádheru. Procházel vsí, ale lidi
nepoznával. U dětí jeho šat vzbuzoval
veselí. Není to z masopustu zapomenutá maškara? Na rynku zahnul k svému
domu, právě když zvonili na mši. Vešel

to dělat ve správný čas a na správném místě.Ideální místo je, kde váš
nikdo neuvidí a neuslyší. V opačném
případě byste mohli někoho zranit a
tím ublížit i sobě. Vezměte si příklad
z malých dětí, které s tím umí dobře
pracovat, než je to dospělí odnaučí.
Dupou nožičkama a křičí. Umět ventilovat zlobu a nikoho tím nezasáhnout
není špatné. Naopak. Uleví se vám
a nepřibude vám „blátíčko“ nebo
„ kamínek“ ve žlučníku.
Hodní lidé“ , kteří chtějí být se všemi
zadobře, vědí o čem je tady řeč.
2. Oči – neochota vidět sebe – vztahovačnost
Je důležité přijímat se takoví, jací
jsme. Být sami se sebou spokojeni.
Budete pak více spokojeni se svým
okolím. Naučte se mít se rádi i se svými
nedostatky. Lépe se jich zbavíte.
S játry a očima ještě souvisí rozlišovací schopnost. Rozlišit, co je užitečné

vzdal v 19:55. Na
sedmi šachovnicích
hrály jihočeské děti.
Mezi nimi nejlépe
rozehrál partii hlubocký Vláďa Dušek v italské hře. Kasparov se
někdy u něho zastavil
i několik minut(!). Vláďův hrdinský odpor
trval až do 48.tahu(!)
a jako 23. ukončil partii v 19:33 a stal se
tak největší senzací
simultánky. Na fotografii Lubomír Bureš QCC České Budějovice a vpravo Ondřej Hlaváček, 12 let,
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do sednice, ale zde seděli zcela cizí
lidé, kteří zírali na nezvykle oblečeného
cizince.
„Kde je moje žena?“ tázal se překvapeně.
„Kdo jste pane a proč rušíte naší modlitbu?“
Kupčík vysvětlil, že včera odešel
z domova a dnes našel ve svém domě
cizí lidi. Pak zjistil pravou příčinu. Vrátil
se totiž domů až po sto letech. Ve vsi ho
nikdo neznal, nikde již neměl domov.
Chodil po žebrotě, šaty už dávno ztratily
nádheru. Pak ho našli oběšeného na
větvi lípy, kterou jako mladý stromek
s dětmi vysadil. Zlatá mince vydala
právě za vykopání hrobu za hřbitovní zdí
a za ouřední zápisy.
- Dr. Otakar Chmelenský, st. -

a co škodlivé. Neschopnost posuzovat
a hodnotit. Může Vám pomoci větší
otevřenost „novým“ názorům.
3. Páteř – zatížení, skleslost, přepracovanost
Možná, že ne všichni vědí, že každý je
zatížen svým vlastním postojem k životu. Bolavá páteř = lpění na svých názorech, zkostnatělost.
Prosím, nehledejte v tomto článku někoho z rodiny, nebo ze svého okolí. Zamyslete se, jestli se něco z výše napsaného
netýká právě vás.
Co s tím?
Projevujte sobě a druhým více pochopení
a porozumění. A přemýšlejte prosím nad
tím, co je to důvěra.
Důvěra, že vše se děje v náš prospěch
a že vše je dobré. Důvěřujte, že pokud
jste nemocní,zcela jistě se uzdravíte.
Mějte krásné slunečné dny, plné úsměvů
pro sebe i pro druhé.
- gaudi -

ELO 1961, žák šachové školy Petra Luniaczka České Budějovice.

Partie: Kasparov - Hlaváček 1.d4 c6 2.c4
d5 3.Jf3 Sf5 4.Jc3 e6 5.Db3 b6?!
6.cxd5 exd5 7.e4! dxe4?! 8.Je5 Se6
9.Sc4 Dc8?! 10.Jxe4 b5 11.Sxe6 Dxe6
12.Dxe6+ fxe6 13.Jg5! Jf6 14.Jxe6 Jd5
15.Sd2 g6 16.0-0 Sd6 17.Vac1 Sxe5
18.dxe5 Kd7 19.Jc5+ Kc7?! 20.Sa5+
Kc8 21.e6 Ve8 22.Vfd1 Jf4 23.Vd6!?
Jd5 24.Vxd5! cxd5 25.Jd3+ Jc6
26.Vxc6+ Kb8 27.Jc5 g5 28.Vc7 a černý
se vzdal. Fotografii, informace o simultánce i zápis partie s odborným komentářem (zde zkráceno), jsem získal od pana
Mgr.Petra Luniaczka. Pokud by někoho
zajímal svérázný komentář vlastní partie
pana Zdeňka Fridricha - Bivoje z Moravy
s Kasparovem, najdete ho na stránce
www.sweb.cz/budchess/kasparovbivoj.htm
Historicky první odpověď na šachovou
úlohu z Holubovského zpravodaje doručil
osobně do redakce listu pan František
Říčař z Holubova a odpověděl naprosto
správně. Přeji mu pěkné počasí při cestě
lanovkou na Kleť a příjemné občerstvení
při zpáteční cestě. Jako druhý odpověděl
Jiří Pahorecký starší z Českého Krumlova a rovněž správně. Oba pánové jsou
zkušení šachisté. Oběma děkuji, že
pomohli prolomit bariéru ostychu a mlčení. Věřím, že příště už se nebudou bát přinést svoji kůži na trh i ostatní šachisté z
obce a okolí.
Vážím si toho, že pro prvního úspěšného
řešitele existuje cena. Děkuji za to obec-

nímu úřadu i níže jmenovanému hostinci.
Určitě všichni souhlasíte že je férové
odměnit každou správnou odpověď. Stačí
drobná cena. K tomu účelu je třeba
vytvořit "šachové konto". Může přispět
každý kdo má zájem. Jména dárců, sponzorů, výši konta a výdaje za drobné ceny
si přečtete každý měsíc v šachovém
článku. Spolek Černý pes Krasetín není
úředně registrován a nemá účet u banky.
Podstatné je, že vyvíjí činnost.
V sobotu 24.května se koná 1.ročník
otevřeného šachového turnaje dospělých
"Holandské kritérium 2008" v době 1320 hodin v Penzionu U Lišků v Krasetíně. Předběžně je přihlášeno 15 hráčů
z obce a blízkého okolí. Dětský turnaj je
plánován na polovinu června. Informace
v příštím čísle zpravodaje.
Několik slov k řešení úloh. I když řada z
vás nemá velké šachové zkušenosti, přesto můžete být úspěšní. Máte na řešení
čas a vedle šachovnice vám netikají
šachové hodiny. Hráč, který má výhodu,
dělá takové tahy, které neponechávají
soupeři žádnou manévrovací možnost.
Hráč v tísni nemá na výběr. On musí(!)
hrát to, co mu soupeř diktuje. Proto zkoušejte vždy všechny možnosti. Oběť figury
velmi často pomůže dostat soupeřova
krále z bezpečí na matová pole.
Řešení úlohy z březnového čísla:
Černý na tahu zahraje 1. … Je1+! 2. Kg1
Dh1+! 3. Kxh1 Vf1+ 4. Dg1 Sc6+ 5. Vg2
Sxg2# … nebo 5. Ve4 Sxe4#. Kdyby bílý
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zahrál 2. Vg2 nebo 2. Dg2, dostal by mat
2. … Vf1#
Dubnová úloha: (Kontrola: Bílý Kh1
Va1,g2 Sc7 Ja3 Pa2,b2,c3,h2 Černý
Kg8 Vf3,g6 Sb7 Je4 Pa6,b5,g7,h7).
Černý na tahu vyhraje. Mat čtvrtým
tahem.
Odpovědi zapsané nejlépe v šachové
notaci a označené heslem ŠACHY doručte redakci nejpozději do 10. května osobně, poštou nebo mailem. První úspěšný
řešitel získává volnou jízdenku lanovkou
na Kleť a občerstvení v ceně 50,- Kč v
hostinci U Kuchařů v Krasetíně. Šachové
konto je zatím nulové. Přesto každý
úspěšný řešitel úlohy, který je žákem
základní školy, dostane balíček žvýkaček.
Padne na to celý můj autorský honorář za
článek.
(wj)

Omlouvám se autorce receptu i hospodyňkám, které pekly oříškové řezy
z minulého zpravodaje, nevím jak, ale
ztratil se mi kousek textu z receptu. Pro
jistotu uvádím celý recept znova, i když
věřím, že zkušené hospodyňky bílky určitě nevyhodily, ale udělaly sníh a buchtu
zdárně dopekly a možná i polily polevou.

Oříškové řezy

háme bílky s cukrem, pomalu vmícháme
mouku a kokos a pečeme v mírně vyhřáté troubě na hodně vymazaném plechu.
Krém - 6 lžic převařeného mléka, 6 lžic
moučkového cukru, 7 lžic kokosu a 7
žloutků – vše svaříme v páře na hustý
krém a potom zašleháme 1 máslo a 20
dkg cukru.
Na upečený koláč natřeme krém a polijeme čokoládovou polevou, kterou připravíme tak, že rozpustíme troje čokoládové
kaštany s 5 dkg tuku.

Utřeme 25 dkg Hery, 25 dkg práškového
cukru, 5 žloutků, 20 dkg strouhaných
ořechů, trochu skořice, 1 čokoláda na
vaření – nastrouhat, trochu rumu,
4 polévkové lžíce polohrubé mouky, 1/2
prášku do pečiva, sníh z 5 bílků. Těsto
nalijeme na vymazaný a vysypaný plech
a dáme péci. Upečený polijeme čokoládovou polevou.
Další recepty na dobré moučníky nám
nabídla paní Iveta Kolářová z Holubova

Řezy Raffaelo
25 dkg kokosu, 5 dkg hladké mouky, 7
bílků, 30 dkg moučkového cukru – ušle-

Druhá velikonoční zábava
SDH Krásetín pořádal v sobotu 22. 3. 2008 již druhou velikonoční zábavu.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám přispěli do bohaté tomboly.
Naše díky také patří personálu Restaurace pod Kletí, kteří jako sponzorský dar
připravili pro kapelu OBZOR chutnou večeři. Děkujeme p. Hátové z Holubova
a p. Novákové z Chlumu za přípravu sladkého občerstvení pro všechny
zúčastněné, a těm členům SDH, kteří se postarali o přípravu a uskutečnění
zábavy. V příštím roce na shledanou opět na velikonoční zábavě.
- Za SDH Krásetín Dana Svěchotová -

RADIOKLUB HOLUBOV
zve všechny posluchače televize na přednášku o plánovaném digitálním
vysílání ČT v našem kraji . Budeme se snažit vám vysvětlit, co změna přinese a odnese , jak propojit a dále používat dosavadní domácí elektroniku a rádi odpovíme na vaše dotazy ohledně příjmu rozhlasu a televize .
Těšíme se na vás v pátek 9. 5. 2008 v 19.oo hod. v obecním sále
v Holubově .

A ještě jsem objevila jeden výborný rychlý
koláč

Tvarohový koláč
35 dkg hladké mouky, 20 dkg Hery, 12
dkg moučkového cukru, 2 celá vajíčka,
trochu kypřícího prášku a můžeme přidat
i trochu mléka. Těsto necháme chvíli
odpočinout, pak vyválíme a vložíme do
vymazaného a vysypaného menšího plechu. Uděláme okraje a těsto přimáčkneme na dno i k bokům a dáme dozlatova
upéct. Zatím si připravíme 1/2 kg tvarohu,
nabobtnanou želatinu,
cukr dle chuti a 5 rozmixovaných banánů. Tvarohový krém naneseme na
upečenou placku, posypeme nasekanými ořechy nebo můžeme polít
čokoládou a dáme ztuhnout. Banány můžeme
nahradit jiným ovocem,
dle chuti a dostupnosti.
Dobrou chuť!
- MS -

Společenská kronika
Narodili se noví občánci:
Dominik Venuš z Holubova
Aneta Šturmová z Třísova
Nikola Fernezová z Holubova
Iva Tampírová z Holubova

K významnému životnímu
jubileu blahopřejeme:
paní Stanislavě Mičanové
z Holubova - 82 let
panu Jaroslavu Novákovi
z Krásetína - 81 let
panu Františku Činčurovi
z Holubova - 80 let

- Jiří Pešl -

Pozvání

Upozornění pro majitele
psů, kteří dosud nezaplatili
poplatek za své miláčky
na rok 2008, poplatek je
nutno zaplatit na obecním
úřadě do konce května.

pro obyvatele Třísova, Holubova, Krásetína,
Křemže a blízkého okolí na Společné setkání při

SLUNOVRATU.
21. 6. 2008 ve 14.00 hodin na Třísovském oppidu.
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