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ZDARMA

které se konalo srpna 2008
ZO projednalo a schválilo:
- rozpočtovou změnu č. 3
- návrh veřejné vyhlášky – Oznámení k zahájení řízení o určení právního vztahu – charakteru veřejné komunikace, která je zveřejněna na
úřední desce.
- Žádost ZŠ a MŠ Holubov o navýšení kapacity základní školy ze
současné kapacity 55 na 65 žáků s platností od školního roku
2009/2010.
Dále bylo ZO informováno o dokončení akcí rekonstrukce sociálního
zařízení v základní škole a rozšíření mateřské školky na 2 oddělení
s kompletní rekonstrukcí sociálního zařízení a výměnou veškerých
podlahových krytin.
Další letošní akcí je rekonstrukce obecního úřadu v budově čp. 35,
kde se v současné době dokončily sádrokartonářské práce, provádí se obkladačské práce a oprava fasády. Opravy budou dokončeny do
konce října. Po přestěhování obecního úřadu budou zbývající prostory v budově mateřské školy k dispozici mateřskému centru Holoubek.
- Jaroslav Franěk, starosta obce -

Návštěva Guggisbergu
- 2008 Po pěti letech dostalo
naše obecní zastupitelstvo oficiální pozvání
z přátelské obce Guggisberg ve Švýcarsku.
Návštěva se uskutečnila
v posledním týdnu měsíce srpna. Naši přátelé nám opět ukázali nová
místa, například chráněnou dílnu pro mentálně
i tělesně postižené, která dává pracovní příležitost obyvatelům Guggisbergu a okolí.
Překrásný čas zotavení jsme prožili v horském
středisku Adelboden (1353 m n m.). Část naší
výpravy podlehla svodům adrenalinového sportu
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a sjela z nejvyššího vrcholu zmiňovaného
pohoří na koloběžkách.
Zajímavou exkurzi jsme absolvovali v čokoládovně Cailler.
Středeční večer byl určen pro setkání s rodinami a přáteli, kteří již nejsou v obecním zastupi-

telstvu. Při této příležitosti vystoupil Jodl klub
a místní Dívčí trio. Při návštěvě jednotlivých
rodin jsme se mohli seznámit s praktickým životním stylem našich přátel a po celý den jsme se
stali jejich hosty. Poslední výlet jsme uskutečnili do hlavního města Švýcarska, do Bernu.
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Při závěrečném večeru v Rieffmatu jsme předali letecké snímky Holubova, Krásetína a Třísova , znak obce a od našich přátel jsem obdrželi obraz s malbou Guggisberku.
- Jaroslav Franěk -

ZPRÁVY ZE ŠKOLY – CO NÁS BAVÍ

První školní den

Vážení rodiče, milé děti !
V tomto roce škola slaví své 115. narozeniny.
Jako dárek od pana starosty Jaroslava Fraňka
a zastupitelstva obce dostala nové šaty. Od
nás velkou gratulaci a slib, že o ní budeme
pečovat a dbát na to, aby tu s námi prožila
ještě dalších několik desítek let. Ve škole bylo
nutné zrekonstruovat nové sociální zařízení,
rozvést vodu do všech tříd, vyměnit osvětlení
tak, aby odpovídalo současným hygienickým normám. Nově se ještě upravila podlaha
v šatnách žáků a celá škola se vymalovala.
A aby to nebylo líto mateřské školce, i ta se
celá přestavěla a hlavně rozšířila o nově zbudované oddělení pro menší děti. I ve školní
jídelně byla udělána nová podlaha a celá budova byla vymalována a tak i zde je to jako nové.
Jsem velice ráda, i když nás to všechny stálo
spousty starostí a sil, že obecní zastupitelstvo,
především pan starosta J. Franěk, o tyto školní
budovy tak dobře pečuje a dělá vše pro

Tajemství indiánského kmene
Celoroční školní projekt
Indiáni
prérií se blíží k nám,
aby ukázali to i vám.
Ptáte se co?
No přece svoji odvahu,
zdatnost a sílu,
dělat kouzla a léčit víru.
Maji rádi rychlé koně
a příroda je jejich vzorem.
Hlavním cílem projektu je seznamování dětí se
způsobem života jiných kultur, rozvoj úcty
k životu ve všech jeho formách, rozvoj řečových schopností, komunikativních dovedností

spokojenost nás občanů a hlavně našich dětí.
V letošním školním roce došlo i k dalším změnám. V základní škole máme nového pana učitele Mgr. Jana Přesličku, který vystřídal paní
učitelku Mgr. Kateřinu Kočvarovou a přebral
po ní třídu. Jako třídní učitel se stará o III. třídu
( 5. a 4. ročník). Ve II. třídě (3. a 2. ročník)
vyučuje Mgr. Ludmila Křížová. Mám velkou
radost, že do I. třídy ( samostatný 1. ročník)
nastoupilo 15 prvňáčků. Třídní učitelkou jsem
zde já. Jako netřídní učitelka zde působí ještě
Mgr. Vendula Vernerová.
Dne 1. září jsme všichni zaměstnanci školy
s panem starostou slavnostně přivítali žáky
1.třídy s jejich doprovodem v nově opravené
budově ZŠ. Dárky na uvítanou dostali od nás
ze školy, ale i od pana starosty a starších spolužáků, VZP, KB a pana Pelecha. Příjemnou
atmosféru podbarvila hudba akustického tria
Epy de Mye. Kdybych byla prvňáček já, určitě
bych na tento den ráda vzpomínala. A tak se
nám škola zaplnila úplně do posledního místa,
neboť letos do ní chodí 55 žáků, což je maximální počet. Musíme požádat Ministerstvo
školství o navýšení kapacity, abychom mohli
uspokojit další uchazeče o místo v naší krásné
školičce.Zájem o školní družinu je také mimořádný, proto jsme letos dali přednost žákům
1.až 3. ročníku, převážně zaměstnaných rodičů a dojíždějícím dětem. Zábavu i poučení pro
ně připravuje paní vychovatelka Jaroslava
Němečková.
Pro letošní školní rok jsme pro všechny žáky
připravili celoroční projekt „Tajemství indiánského kmene“. Naši žáci, coby Indiáni, budou

muset zvládnout různé úkoly z oblasti přírody,
mezilidských vztahů, tělesné zdatnosti, zapojit
odvahu a vůbec vše, co správný Indián musí
umět. Pevně doufáme, že i Vy rodiče našemu
projektu budete nakloněni.
Všechny zájemce o místo v mateřské škole
jsme letos mohli uspokojit, neboť máme dvě
oddělení v Holubově a jedno ve Zlaté Koruně.
Spolupráce školy a školky v Holubově je na
dobré úrovni.Děti a žáci navštěvují společně
divadelní představení, připravují besídky pro
veřejnost, jsou zváni na projektové vyučování
a tak se vzájemně poznávají i při různých činnostech. Předškolní děti každý měsíc navštěvují
zdejší školu, chodí hlavně do 1. třídy, aby ztratily ostych a viděly, co vše se prvňáčci během
školního roku naučí.V září pak přechod ze
školky do školy bývá bez slz a strachu – jdou
přece tam, kde to už dobře znají.
V MŠ Zlatá Koruna se letos na jaře také rekonstruovalo. Bylo nutné udělat nové osvětlení,
sociální zařízení, malovalo se a postupně se
obměňuje nábytek. Hlavní podíl na tuto obnovu má pan starosta Milan Štindl a jeho zastupitelstvo, kde je členkou i paní Růžena Moučková – učitelka pověřená vedením MŠ.
Děkuji všem, kteří mají zájem o to, aby se
našim dětem líbilo nejen v MŠ a ZŠ Holubov,
ale i v našich pěkných vesničkách. Věřím, že
převáží více radosti a spokojenosti před smutkem a nepříjemnostmi a většina z Vás bude
spokojená. Přeji hezký nový školní rok
2008/2009.
-Mgr. Drahomíra Bodláková,
ředitelka ZŠ a MŠ Holubov -

a tvořivosti, posilování smyslového vnímání
a především získání citového prožitku a utvrzení se v pocitu sounáležitosti se světem,
přírodou a lidmi.
Před 500 lety se tři španělské lodě, jimž velel
Kryštof Kolumbus, přeplavily přes Atlantský
oceán a dorazily k neznámé pevnině. Kolumbus byl přesvědčen, že se dostal do Indie,
a tak domorodce, s nimiž se setkal, nazval
indiány. Ve skutečnosti doplul k jednomu
z ostrovů poblíž velkého kontinentu, o němž
Evropané tehdy ještě nevěděli, že existuje.
Tento světadíl byl později pojmenován po dalším mořeplavci Ameriko Vespuccim - Amerika.
Předkové indiánů přišli na americký kontinent
dávno před tím, ve skupinách jako lovci. Pravděpodobně táhli za stády zvěře. Asie tehdy

byla spojena s Amerikou a oni tak mohli přejít
z jednoho kontinentu na druhý. Obyvatelé Asie
a indiáni si byli velice podobní. Měli stejnou
barvu pleti, tvar očí, vystupující lícní kosti,
černé vlasy. Postupně vytvářeli kmeny, které
žily na společném území, mluvily stejným jazykem, měly stejné zvyky a hlavně žily v souladu
s přírodou.
Prérijní indiáni dostali své jméno podle prérií.
Jsou to velké pastviny uprostřed Severní Ameriky s bizony, zdivočelými koňmi (indiáni
jim říkali mustangové a naučili se na nich
jezdit). Z kožešin a kůží si vyráběli oblečení
a velké stany - “týpí”. Vyráběli si různé nástroje z kostí a rohů zvířat. Živili se lovem zvířat
a sběrem plodin. Uměli se výborně plížit
a maskovat.
- JN, vychovatelka ŠD -
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Slavnost prvního úplňku Bezpečnost dětí - 10. září
V úterý 9. září se naší školou rozléhal indiánský pokřik. Zmizeli žáci
i učitelé, všichni se proměnili na indiány a začala indiánská škola.

Plný autobus žáků naší školy vyrazil hned po obědě do Českých Budějovic na dětské dopravní hřiště, kde si každý mohl osvěžit pravidla silničního provozu a hned je uplatnit při jízdě na kole, na koloběžce nebo
používat vyznačených přechodů pro chodce.

11. září opět zahájila vysílání naše školní televize Srdíčko. První školní vysílání zahájil náčelník Terezka Křivánková. Hezké příspěvky si
připravil Filip Čížek, Vojtěch Fučík a hezký
obrázek nakreslil prvňáček Pavlík Mařík.

Slavnost prvního úplňku
Dne 9.9. jsme měli všichni přijít do školy jako indiáni. Celá škola se sešla v tělocvičně. Nejdřív
se vybírala družstva. Kapitáni byli všichni páťáci a Filip. Postupně jsme si vybrali děti ze všech ročníků a potom jsme si měli vybojovat název. Každý z družstva jednou hodil míčkem do pusy bělocha. Spočítalo se kolikrát se každé družstvo trefilo a potom byl rozstřel. Já a moje družstvo jsme si
vybojovali název Myši. Nakonec se volil náčelník. Vedoucí si sedli na zem, každý držel nádobu,
do které házely děti kuličky, podle toho, koho chtěly za náčelníka. Já s Filipem jsme měli oba 12
kuliček, tak se volilo znovu, ale jen mezi mnou a Filipem. Nakonec jsem byla zvolena já. Paní ředitelka mi předala kroniku a pan učitel luk. Potom jsme šli ven a hledali stopu svého zvířete, zahráli jsme si na Apače a Siouxi. Nakonec jsme každý hodil stopu svého zvířete do ohně a rozloučili
jsme se tak, že jsme stáli v kruhu, chytili jsme se s překříženýma rukama. Pan učitel vyslal stisk.
Tento den se mi moc líbil.
- Tereza Křivánková, 5. ročník, redaktorka TV Srdíčko -
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Po 18ti letech opět dvě oddělení v naší Mateřské škole Holubov
Vážení spoluobčané,
uplynulo 18 let, kdy bylo tehdejším Školským
úřadem Č.Krumlov pro pokles dětí předškolního věku v naší obci uzavřeno jedno oddělení
naší dvojtřídní mateřské školy.
Ale zároveň mohu říci, že po 18ti letech je zřizovatelem – tedy Obecním úřadem Holubov
na základě zvýšených požadavků rodičů na
umístění předškolních dětí opět otevřeno další
oddělení naší – dnes už „bývalé jednotřídní
mateřské školy“.
Na tomto rozšíření naší školky má hlavní zásluhu pan starosta Franěk, který projednal, zajistil finanční krytí a realizaci rekonstrukce mateřské školy.
Tak tedy : K 1.září 2008 máme v MŠ dvě
oddělení, v I. oddělení je zapsáno 18 dětí ve
věku 2 – 4 roky, ve II. oddělení je zapsáno 19
dětí ve věku 4 – 7 let. Tato dvě oddělení se na
odpolední spánek dětí spojují.
Nově zřízené I.oddělení je vybaveno pěkným
typizovaným nábytkem včetně barevných
stolků a židliček. Do II.oddělení byly též
zakoupeny nové ba-revné stolky a židličky.

Podlahu obou oddělení kryjí měkké koberce, které snad dětem
ani nedovolí si odřít
při jízdě s autíčkem
kolínka. Ke každému
oddělení jsou zřízeny
záchodky a umývárny
se sprchou. V šatnách s pěknými novými botníčky a policemi
na odkládání oděvu
dětí a v jídelně bylo
položeno nové linoleum. Místnosti školky
jsou vymalovány pastelovými barvami, které zdobí obrázky našich dětí.
Náš pedagogický sbor posílila Helena Čížková, která bude učit v I. oddělení, ve II. oddělení starších dětí zůstávají Hana Bezděková
jako vedoucí učitelka MŠ a učitelka Jana
Jungbauerová. Provozními zaměstnanci jsou

vedoucí školní jídelny Eva Jankulárová,
kuchařka Marta Nováková a školnice Růžena
Reindlová.
Mějme se všechny děti a dospělí v naší školce
dobře.
- Hana Bezděková -

otroky pracující doma na farmách nebo se
prodávali do zahraničí. Kolem roku 800 se
zvýšil počet obyvatel, proto se někteří Vikingové vydali hledat nové země. Dochází k napadení hlavně Británie, Irska, Francie. Také

uskutečnili první výpravy na Island, do Grónska i Severní Ameriky. Plundrovali cizí země
a mnozí se tu usadili a zakládali své farmy.
Kupci hledali nová odbytiště, otvírali nové
obchodní cesty přes moře v nových zemích.
Do arabského světa prodávali hlavně šperky,
kožešiny, kůže a otroky.Také výměnou dostávali bronz, sklo, stříbrné předměty a keramiku.
Při svých nájezdech začali budovat nová
města, jako Dublin, založili první ruské státy
– Kyjevskou Rus a Novgorod.
Zajímavosti:
Vikingové byli nejlepší stavitelé lodí v Evropě.
Své zboží přepravovali na pevných člunech
(knorry), k rybaření a loupežným výpravám
používali dlouhé čluny (langskips). Čluny měly
velmi nízké trupy, a tak nebyl problém přistát i
na pláži. Lodě byly vybaveny stožárem, plachtou a později používali i kýl. Podél celého dna
lodi bylo silné prkno, které zaručovalo stabilitu
i na rozbouřeném moři.
- Mgr. D. Bodláková -

exaktní a nový, spíše současný než moderní.
Klasický, exaktní přístup, ve kterém jsme byli
vychováni, předpokládá dovednost v pečlivém
vyslechnutí pacienta, pochopení jeho obtíží,
vyšetření, diagnostickou rozvahu a laboratorní
potvrzení stanovené diagnózy s následným
léčením zjištěné nemoci. Pokud nevyžadují
stesky pacienta a příznaky nemoci urgentní
řešení a je možné vývoj stavu pozorovat, dolaďujeme diagnostiku i z úspěšnosti terapie.
Tento přístup je šetrný pro pacienta i pro státní kasu či kasu zdravotní pojišťovny.
Pro dnešní dobu se stává typickým trochu jiný
přístup ke zdraví občanů. Snad není tolik času
na vyslechnutí pacienta, vyšetření a rozbor
jeho obtíží a tak se pacient vyšetřuje do široka
nejrůznějšími laboratorními vyšetřeními. A to
by v tom byl čert, aby se nenašla nějaká
odchylka od statistické normy! Ta se pak

začne léčit a pacient je vlastně léčen na chorobu, kterou netrpí. Tohoto druhého postupu
se stále častěji dožadují pacienti a vůbec se
nestarají o to, že tento postup je nešetrný ke
zdraví i kapse pacienta a nešetrný i pro jeho
zdravotní pojišťovnu. Rozhazují se tak peníze
na zbytečná vyšetření a zbytečné léky, které
pak chybí pro náročnější skutečné pacienty.
Sám za jediný racionální postoj považuji přístup klasický a pokud se mne pacient snaží
vtáhnout do současného extensivního přístupu
ke zdravotnictví a nenechá se přesvědčit o přístupu klasickém, navrhuji mu, aby si našel
jiného praktického lékaře.
Často za tuto chybu v přístupu ani pacient sám
nemůže díky soustavnému masírování k nedůvěře vůči praktickému lékaři, díky špatné zdravotnické osvětě a díky současnému piedestalu internetu, kde „najdu vše, co neznám“.

POZNÁMKY Z DĚJIN SVĚTA
Nové státy v Evropě r. 800 – 1 000
Po smrti Karla Velikého r. 814 se začala jeho
říše rozpadat a vznikalo množství malých států.
Jejich představitelé byli původně velcí vlastníci
půdy, kteří měli i svou armádu. Do Evropy
pokračovaly nájezdy Vikingů a Maďarů, kteří
plenili hlavně v Německu, Francii a v severní
Itálii. Aby panovníci lépe odrazili tyto útoky,
snažili se vybudovat mocná království. Své
země sjednotili proti vikingským nájezdníkům
králové ze Skotska, Walesu a Anglie. Dokázali
čelit Vikingům a dokonce je i porazit.

Vikingové
Někteří do roku 700 žili v Norsku, Švédsku
a Dánsku.Byli to dobří obchodníci a zemědělci. Měli dobře fungující systém vlády. Členové
obcí se pravidelně scházeli na zasedáních,
kterým říkali „ věc“. Zde pak hlasovali o zákonech a soudili zločiny. Odsouzení se mohli stát

Medicína na scestí
Desítky let jsem pečoval v nejrůznějších obecních plátcích o medicínskou orientaci svých
pacientů, aby tyto informace zlepšovaly komunikaci mezi pacientem a lékařem. Navíc jsem
se snažil, abych přinášel s informacemi i svoje
osobní poznatky. Ale to vše si dnes můžeme
vyhledat a často vyhledáváme na internetu. Má
tedy smysl takováto publicistická činnost?
Proto se dnes omezím na aktuální problém
rozdílností pohledu na zdravotnictví.
Přístup ke zdraví občanů je dvojí: klasický,
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Zbožštění internetu je zrádné. Žádný lékař po
absolvování lékařské fakulty není schopen
léčit bez další výchovy a vzdělávání. Ale pacient po vyhledání problému na internetu je přesvědčen, že problému rozumí. Neuvědomuje
si, že často desítky stránek informací o problému jsou stěsnány do stránky jediné, a že
pokud by chtěl problému rozumět, musel by si
stahovat stránky nejrůznějších světových serverů a hledat informace na stránkách evropských a amerických universit. Přesto si

nejsem jist, že by mu to bylo něco platné bez
základního šestiletého studia.
Zvláštností práce lékaře je, že nepracuje jen
s informacemi běžnými, se kterými každodenně pracuje, ale že v případě potřeby musí
vydolovat informace uložené do paměti před
desítkami let, které po celou tu dobu nepotřeboval. K tomu je nezbytná maximální pracovní
pohoda a uvolněnost, bez které se tyto
informace z paměti neuvolní. Zde zcela kontraproduktivně působí nejrůznější politická

rozhodnutí rozmnožující a upřednostňující
byrokracii. Výkaznictví je důležitější než práce.
Až člověk nabývá pocitu, že pro naši společnost je zajímavější starat se o vybrané peníze
ve zdravotní dani než dát optimální podmínky
pro práci lékaře. Že reforma zdravotnictví je
nezbytná, ví již každé malé dítě, ale přístup
ODS ani ČSSD tyto problémy neřeší.

Němečtí Češi

A Češi, jakmile mohli, cítili se ospravedlněni
vyhánět německy mluvící spoluobyvatele ze
země. Brutálně, s nenávistí, se zabíjením i bezdůvodným vybíjením. Němci za to mohou!
Všichni jsou stejní! A tak jsme vyhnali německé Čechy ze země, nesměli si vzít ani svůj
majetek, museli všechno opustit a byli rádi,
pokud se dostali ze své rodné země živí.
A do jejich osad vtrhli česky mluvící Češi,
rabovali, zapalovali a ničili. A jejich domy, kostely, rozhledny, hospody se pomalu začaly rozpadat. V Prášilech na Šumavě byl místní kostel
cílem dělostřelecké baterie. Věž dlouho nevydržela. Na opuštěných domech padaly střechy, zdi se rozpadaly, z ruin vyrůstají stromy.
Někde již ani domy nenajdeš a jen podle rozkvetlých jabloní na jaře zjistíš, že zde býval sad
a vedle statek.
Devastace trvala desetiletí, jen tuatam se opravuje. Nebo staví mnohamilionová hacienda

novodobých zbohatlíků. I rozhledny se začínají
opravovat. Už ne jako místo setkávání generací, ale místo, na kterém se dá vydělat. Jen ty
kostely chátrají dál. Pokud se německy mluvící
domorodci nevrátí a nepostaví si je u nás
znovu. Jako Maria Loreto u Starého Hrozňatova. Česky mluvící Čechy nezajímá, že přilehlý
kostel u Lorety dostavoval Dientzenhofer. Zdá
se, že i ten hrad ve Starém Hrozňatově, kde byl
zabit náš světec Hroznata, bude opraven. Byznys je byznys. Do Maria Loreto jezdí německé
zájezdy a slouží zde mše ve své rodné řeči.
Jako první vlaštovky nacionálního smíru.
Není jen kultura německá nebo česká. A není
jen barbarství německé nebo české. Kulturní
lidé, Češi i Němci, se musí znovu sejít a vzájemně usilovat o zachování kulturního dědictví
bez ohledu na národnost. Jiná rozumná cesta
v dnešním globalizujícím se světě neexistuje.

Odedávna v naší české kotlině se mluvilo
česky i německy a většinou obyvatelé této
oblasti uměli oba jazyky. I manželství bývala
smíšená. V Sudetech, v pohraničí se většinou
mluvilo německy a měli tu trochu jinou kulturu.
Pokud byl u sebemenšího městečka sebemenší kopec, byla na něm rozhledna a hostinec, cíl to místních měštěnínů. A kultura česká
a kultura německá se vzájemně doplňovaly.
Pak se narodil chlapec, narostl mu knír a patku
honil doleva a začal brojit proti Židům, což
tenkrát ani českým ani německým katolíkům
nevadilo. Vždyť jim ukřižovali Krista! Pak hecoval Němce proti Čechům a nakonec brojil proti
všem a započal velkou vojnu. Válku prohrál,
ale národnostní nenávist zůstala.

Pozitiva 1968
Jistě negativa převažují. Morální devastace
našeho národa je tak hluboká, že se z ní
dodnes nedokážeme vymanit. Ale jsou i pozitiva: Vítězství nad Ruskem v hokeji v roce
1969 a zlatá medaile Barbory Špotákové
v hodu oštěpem. Ruské pokoření vedlo
k vítězství. Touha po morální spravedlnosti
může vést k vítězství. Škoda, že není víc
takových Čechů v našem národě. Škoda, že
většina Čechů nemá takového sportovního
ducha!

Tunelování
Terminus technicus naší zemičky je novotou
pro celý svět. Komu náleží otcovství jsme
nevěděli. Jen jsme věděli, že po Listopadu
pokulhávalo právo za ekonomikou. Dne
18/8-2008 nám v Komentářích ČT oznámil

bývalý ministr pro privatizaci Tomáš Ježek,
že zákony o privatizaci do Federálního shromáždění předkládal Václav Klaus, jehož tým
je úmyslně před projednáváním pozměnil.
Dávám si to do souvislosti s jeho působením
v Prognostickém ústavu pod patronací StB,
kde byli vychováváni všichni naši polistopadoví klíčoví politici. A také konečně chápu,
proč všichni tuneláři jsou nevinní. Tunelovali
a tunelují naše peníze podle našeho zákona,
podle našich zákonodárců.

Šlechta
Tak jsme starou šlechtu svými zákony ze
země vyhnali a zůstaly chátrající hrady,
zámky a kláštery na prodej. Ondřej Havelka
hledá nové majitele. Bude nová šlechta. Ale
její název bude těžko odvozen od slova šlechetnost. Spíše od německého slova
Geschlecht.

- MUDr. Bohumír Šimek -

- MUDr. Bohumír Šimek -

SOS
Snaha o ochranu slušnosti je doplňující
název sdružení občanů vzniklé v Karlových
Varech po oznámeném vytunelování krajské
nemocnice pod jménem Doktoři za uzdravení společnosti, které také kandiduje i do
zastupitelstva Jihočeského kraje pod číslem
25 a pod vedením MUDr. Marie Kortusové.
Základním motivem je ohlídání privatizace
jihočeských nemocnic. Proto vyzývá, chcete-li, aby vaše peníze investované do vašeho
zdraví šly skutečně na vaše zdraví, volte Doktory za uzdravení společnosti, jejichž základním motivem je odpovědnost, slušnost
a odbornost. Nepromarněte svoji šanci!
Pojďte ke krajským volbám!
- MUDr. Bohumír Šimek -

Velké stěhování – započala další významná fáze modernizace teleskopu KLENOT.
Velké astronomické zrcadlo
o průměru 106 centimetrů se
ve středu 17.září 2008 vydalo
na dlouhou cestu z Kleti do
německé Jeny, kde jej odborníci-optikové vyčistí a pokryjí novou odraznou
vrstvou. Zrcadlo je nejdůležitější a nejcennější
součástí teleskopu KLENOT, který na Kleti už
sedm let slouží ke studiu planetek a komet,
zejména planetek pohybujících se v blízkosti
Země. Mohutné parabolické zrcadlo ze sklokeramiky váží 270 kilogramů, proto na jeho

vyjmutí z tubusu dalekohledu a následný transport z kopule hvězdárny bylo třeba jak šikovných rukou pozvaných odborníků i místních
hvězdářů, tak velký jeřáb.
Nové pokovení hlavního zrcadla je součástí
velké investiční akce, jejímž cílem je zásadní
modernizace KLENOTu. Teleskop získá novou
paralaktickou montáž, tedy novou mechanickou i elektronickou pohyblivou část dalekohledu („stativ“) o hmotnosti cc. 5 tun, v níž bude
v tubusu umístěna stávající kvalitní optika
(zrcadlo o průměru 106 cm + optický korektor)
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a stávající moderní dusíkem chlazený CCD
detektor. Nová paralaktická montáž bude unikátní technické dílo v souladu s nejnovějšími
trendy v astronomické technice, počítačem
řízená, automatizovaná. Ve výběrovém řízení
již byl pro realizace vybrán technicky vyspělý
český dodavatel a nyní po detailní projektové
přípravě následuje výroba jednotlivých dílů.
Investorem akce je Jihočeský kraj jako zřizovatel hvězdárny. Stávající montáž pocházející
z 50.let minulého století, byla již za hranicí
životnosti, zastaralá, neumožňovala pozorování

na všech částech oblohy ani řízení počítačem. Demontáž stávající mechaniky dalekohledu započala ihned po vyjmutí optických prvků teleskopu.

blízkozemních asteroidů. Nová montáž umožní
lepší využití stávající optiky KLENOTu a rozšíří
možnosti práce jihočeských astronomů v pátrání po neobvyklých planetkách a kometách
a jejich studiu.

Je to závěrečná etapa budování teleskopu
KLENOT (nová optika – nová kopule – nová
montáž), se kterým již bylo objeveno na
sedm stovek planetek včetně několika

- Ing. Jana Tichá
ředitelka -

Toulky naším krajem
Přátelé, už mi jedna ruka nestačí při počítání
našich toulek a také srpen díky mému vycestování do Vysokých Tater /již tradičně potřetí, s dobrou náladou, hudebními nástroji, pod
patronací Českého červeného kříže Krásetín a
hlavně díky Zdeně a Zdeňkovi/ uběhl jako
voda – a je zde září a na procházku mi nějak
nezbyl čas. Protože s tím člověk nic nenadělá,
zvolil jsem vzpomínku na zvláštní události,
které se v našem kraji staly. Inspirací pro mne
byly Českokrumlovské listy z 16.7.2008, kde
byl veliký článek a foto kruhů v obilí u Českých
Budějovic. Za Škodovkou směr Lišov . Průzkum zde prováděl (krom jiných) Pavel Kozák,
o kterém jsem se již dříve zmiňoval. Je zajímavé, že položení klasů v této lokalitě přirovnával ke kruhům, které bylo možné vidět
v roce 2000 na Bořinkách za pilou směr
Chlum. V rozhovoru s Petrem Kozákem se
v článku uvádí: „Obilí je polehlé způsobem,
který je běžný spíše pro ty pravé obrazce.
Mám tím na mysli, že je způsobeno zřejmě
gravitačním zářením z výšky. Většinou se to
děje v noci, mohla to být nějaká vesmírná loď
kdesi nahoře nebo fenomén čtyř bílých koulí,
které letí pár metrů nad terénem a mají takovou energii, že to obilí dokážou položit. „Ty
viděli i svědci tenkrát v Křemži“ naznačuje Petr
Kozák. A tak mě to přivedlo k matematické
úvaze – kolikrát že už ty kruhy v obilí v tom
našem údolí Sv. Anny vlastně byly? To si člověk uvědomí, že si pamatuje na ty poslední na
Bořinkách a že byly v roce 2000. To to letí.
Tenkrát jsem je osobně navštívil a pobyt zde
byl z mého hlediska příjemný. „Přes dva stejné
kruhy byla položena kružnice, ovšem tak, aby
nebylo pochybnosti o tom, že vše vzniklo
naráz. Bylo to zřejmé z detailu kříženého

položení stébel. Pravost obrazce byla podtržena svědectvím dvou domů na výšine za
potokem, kteří měli možnost sledovat jeho
vytvoření. Stalo se to prostřednictvím bílé
koule- tedy téměř klasicky“ to je úryvek z knihy
P. Kozáka „Energie krajiny“. No a teď do toho
počítání? První kruhy v obilí byly v roce 1995
u osady Mříčí za „Vrškem“ směr Vrábče.
Sestávaly se ze dvou kruhů o průměru 11,2 m
a 2,3m a problém byl v tom, že obrazec byl po
objevení hned posečen, což trochu bránilo
průzkumu. Přesto byla nalezena stébla s charakteristickým ohnutím, ale jen pod úhlem
45°C. Část většího kruhu byl jakýsi půlměsíc
umístěný symetricky oproti kruhu malému. Při
troše fantazie kruhy mohly zobrazovat planetu
nebo měsíc se stínem vrženým vzdálenějším
osvětlujícím tělesem. Potom podle mého
mínění byly kruhy v obilí u Bohouškovic
– a zde jsem trochu na rozpacích, protože si
nepamatuji ani rok ani tvar a docela rád bych si
popovídal s člověkem, který tento obrazec
s kombajnem „sklízel“ – třeba někdy v Hostinci U Kuchařů? V roce 1998 následovaly kruhy
v obilí mezi Rojšínem a Brlohem v místě, kde
sjedeme od lesa s kopce dolů směr Brloh,
vpravo od silnice. Bylo to asi devět kruhů
o průměru cca 2 m a uprostřed každého kruhu
stálo vždy asi pět stébel s klasy. Piktogram byl
docela neuspořádaný, ale byl zřejmě takto
udělán. Naposledy byly kruhy v obilí, jak jsem
se již zmínil, v roce 2000 na Bořinkách. Takže
sečteno a popsáno celkem čtyřikrát. To je na
to naše údolíčko docela slušný počet. Ti, kteří
se fenoménu kruhů v obilí zabývají, vymysleli
pro ně název „Agrosymbol“. Ve výskytu agrosymbolů v Evropě si prvenství drží Anglie.
Česká republika se nahlášeným množstvím

STRANA 7

výskytu již více než tří set agrosymbolů řadí na
pěkné druhé místo v Evropě. Velikost obrazců
přesahuje desítky, ale i stovky metrů. Některé
objevíme i na satelitní mapě republiky, neboť
právě z velké výšky lze zachytit jejich tvar
v naprosté dokonalosti. Obrazce již nejsou
tvořeny pouze polehnutím a smotáním plodiny,
ale i rozdílným vzrůstem porostu nebo zežloutnutím a postupným vymizením rostlin. V následné plodině pěstované na poli příští rok bývají
obrazce opět viditelné a jejich tvar může být
patrný ještě i v zimě na sněhu. Největší piktogram v obilí v České republice byl obrazec
v pšenici roku 2004 u Šumice na jižní Moravě,
nazvaný dle zajímavého tvaru „Ptáček pijící ze
studánky.“ Jeho délka přesáhla 150 m. Letošní rok 2008 bylo zatím ohlášeno v České
republice agrosymbolů nejčastěji v pšenici,
včetně toho u Českých Budějovic. Ještě bych
chtěl upozornit na knihu, která se objevila na
pultech někdy na jaře letošního roku s názvem
„Kruhy v obilí od spisovatele Eckharda Wevera,
která se zabývá hlavně kruhy v obilí v Anglii
kolem Avebury, kde je největší výskyt. Tyto
věci zmiňuji také proto, že můj kamarád Jarda
z Krásetína absolutně nepřipouští možnost
vzniku kruhů jinak, než že to lidi „vyšlapou.“
Je to mezi námi nekonečná diskuse,ale každý
má přece právo na svůj vlastní názor.
Akorát malou poznámku nakonec si neodpustím: Jak to ti lidé vyšlapu ve sněhu, když
nezanechají ani jednu stopu? Ale to necháme
až na pozdější dobu, kdy zase přijdou dlouhé
zimní večery a bude víc času to řádně prodiskutovat.
Přátelé, až půjdete procházkou nebo spíš
na kole kolem Brloha, Mříčí, Bohouškovic
a Chlumu, nezapomeňte hodit okem do míst,
kde se dá tušit, že byly kruhy v obilí a příští rok
– oči na šťopkách - mám tušení, že budou nové.
Tak pěknou vycházku a mějte se dobře.
- vakl -

O zdraví

Jak jste si mohli
povšimnout z předešlých článků,
tak podle tradiční medicíny je každý orgán propojen s určitými emocemi. V předešlém článku jsem se zmínila o orgánech, které jsou
v tomto období nejvíce zatížené. Žaludek, slezina, slinivka (mandle a uzliny).
Žaludek:
možná znáte metaforu:“ Něco mi leží v žaludku“. Je tím myšleno něco jiného než jídlo.
Může jít o kritiku, nebo o člověka, který nás
kritizuje.
Kritika je těžce stravitelná. Může způsobit
špatné trávení. Možná také patříte k těm, kteří
vědí na vlastní kůži, co je to žaludeční neuróza.
Co nám může pomoci?
Přijměte vše, co k Vám přichází.
Zlehčujte těžkosti. Naučte se dělat si ze sebe
legraci.
Připusťte, že někdo Vás může kritizovat a zne-

- VODNÍK Ta stružka, která vede napříč holubovskou
návsí, i ten rybník, který je její vodou napájen, tady nebyly vždycky. Málokdo ví, kdo se
na stavbě podílel a z jakého to důvodu bylo.
Vraťme se s vyprávěním o mnoho let nazpět.
Beranův Mlýn na Křemežském potoce opustil bez rozloučení mladý vodník, který se
vzhlédl v Mařce z Červeného mlýna. Pantáta
lamentoval: „Copak je to za mlýn bez vodníka!“ A pravda to byla. V těch časech musel
mít každý mlýn vodníka, a který ho neměl,
měl méně kšeftu. A tok bez vodníka byl
smutný.
Po nějaké době se zde zastavil k odpočinku
vodník – krajánek vraceje se od alpských
jezer. Jmenoval se Plebán Jabůrek a pocházel ze zbudovských blat. Byl zcestovalý
a věděl o světě víc než forman Martínek
z Chlumu, který byl jednou až v Písku. Pantáta ožil. Nejraději by vodníka k místu připoutal, kdyby věděl jak.
Vodník byl pracovitý. Mlynáři náhon vyspravil, i to dřevěné kolo potřebovalo opravu. Se
sekerou Plebán uměl jako žádný jiný.
A večer, když všechno ztichlo, vyprávěl
o dalekých krajích tak poutavě, že nikdo ani
nemukl. Dětem se ani spát nechtělo, jak mu
s otevřenými pusinkami naslouchaly.
Také děti, které chodily podél náhonu z Krásetína a Holubova do křemežské školy se
rády zastavovaly, aby kus řeči s návštěvníkem daly. Zdaleka to nebyl vodník, který by
děvčata na pentličku lákal k vodě. Děvčatům
dobré rady dával a vesele s nimi rozprávěl.
Plebán o odchodu přestal mluvit, ale bylo
jasné, že se mu může po domově zastesknout a pak ho nikdo neudrží. S tou obavou
se pantáta svěřil své ženě. Ta se zarazila
a začala přemýšlet. I ona si zvykla na jeho
přítomnost a jeho odchod by se smutkem
snášela. Chodila chvíli po světnici a pak se
poklepala na čelo. „Musíme mu najít něco,
čím by se připoutal !“

važovat, ale vy si můžete myslet přesný opak.
A tak se k Vám kritika nedostane. Zůstane
venku.
Slezina:
Slezina to má podobné. Slabá slezina se může
projevovat, pokud přijímáme špatné myšlenky.
Můžou to být špatné myšlenky cizí, nebo také
Vaše, které vytváří Vaše mysl. Je dobré vytvořit si sebeobranu.
Důležité proto je vypěstovat si rozlišovací
schopnost. Naučte se třídit myšlenky a nechávejte si jen ty pozitivní. Můžete si tím léčit
slezinu.
Pozitivní myšlenky jsou : „ Jsem svobodný,
zdravý, veselý, spokojený atd.
Slinivka:
Oslabená slinivka je informací o lásce. Mám
se rád a mám rád druhé. Mám potřebu lásky.
Láska má mnoho podob. Je to emoce, která
je neohraničená. Od narození až do smrti
každý člověk potřebuje mnoho lásky. Lidé
jí umí dávat jen tolik, nakolik jí umí přijímat.

„Co by to mělo být, vždyť vodník po žádných
věcech netouží.“
„Nemusí to býti něco,“ opáčila žena, „ale
může to být někdo!“
Pantáta nechápavě kroutil hlavou.
Než aby mlynářka něco vysvětlovala, přehodila přes sebe šátek a vydala se do Holubova. Žila tam na gruntu Andula,hezká holka,
která však propásla ten správný čas na vdávání. Její tatík před lety ovdověl a ona musila
zastat ženskou práci. Tak neměla ani čas si
vybrat ženicha, byť věno nebylo hubeňoučké.
„Chceš se vdávat?“ uhodila na ní mlynářka,
sotva vešla do sednice.
„A jak ráda, paňmámo! Ale na chasníky jsem
již stará a na vdovce moc chuti nemám.“
Odpověděla upřímně Andula.
„Nech to na mě! Zítra večer přijď k nám jako
by nic. Však já ti ženicha najdu,“ loučila se
mlynářka.
Sotva doběhla mlynářka do mlýna, zavřela
se s Plebánem v sednici a celý večer šeptem
rozprávěli.
Co se dělo dál není třeba podrobně líčit.
Z Plebána Jabůrka se stal řádný občan
s domovským právem, jehož jméno a příjmení neprozradíme, aby se toho nechopili zlí
jazykové. Za pár týdnů byly v křemežském
kostele sv. Michaela ohlášky a na to veselka.
Lidé neviděli šťastnější nevěstu. Plebán byl
elegantní jako knížepán, nikdo v něm vodníka nepoznal, Andula na něm mohla oči
nechat.
Mlynář s mlynářkou byli spokojení. Sice jim
Plebán nesedával pod okny na staré vrbě
a nevykuřoval si svou fajfčičku, ale navštěvoval je na kus řeči často.
Také pantáta si liboval, jakého muže si Andula vybrala. Byl pracovitý, fortelný, veselý a
slušný, staral se tak hezky o děti, které se jim
rodily, jako když pecny z pece vybíráš.
Jenom moc často se musil při práci svlažovat vodou ze studně. A to i v zimě. To bylo
pantátovi divné. Zeptal se tedy mladého hospodáře, proč tak činí?
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Důležité je uvědomění si vlastní ceny. Každý
z nás jsme individuální jedineční a úžasní.
Mnohým pomůže zamyšlení se nad tím – kdo
jsem – proč jsem tady.
Mandle, uzliny:
Tato část těla je často oslabená u workoholiků. Příliš pracovitých lidí, kteří neumí odpočívat. Jsou to lidí, kteří jsou v „jednom kole“,
a odpočinek je pro ně ztráta času. Tito lidé by
si měli najít čas na odpočinek a na vyčištění
mysli od stresů, strachů a starostí. Pokud se
uzliny zahltí, může tělo vážně onemocnět.
Než vstoupíme do podzimu, zamyslete se prosím, co pro svou duši můžete udělat právě Vy.
Zeptejte se sami sebe:
Co mi vadí?
Co bych chtěl změnit?
Co na sobě obdivuji?
Jaké jsou mé pozitivní vlastnosti?
- gaudi -

Plebán vyšel s pravdou ven. Tatík nelamentoval. Věděl, že by z řad lidí si nevybral lepšího hospodáře. Aby bylo vody dosti, postavili
společně rybník pod návsí a stružkou vodu
z potoka krásetínského odvedly, aby tu stavbu napájel vodou.
Nikdo si ani nepomyslel, jakého to mají
souseda. Příjemný společník, veselá kopa,
někdy trochu podivínský, když se navečer
chodí namočit do rybníka za každého
počasí.
Měli s Andulou kopu dětí. Jejich děti zase
měly kopu dětí a ty děti zase dětí jako smetí.
Když tak pozoruji ty naháče na holubovském
rybníce, napadá mě otázka, jestli některý
z těch darebů nemůže být z rodu vodnického, z rodu Plebána Jabůrka.
- Dr. Otakar Chmelenský st. PS: To je zatím poslední pohádka z pokladů
dr. Chmelenského, pokud náš Zpravodaj
čte, zdravíme, moc děkujeme za příspěvky
a prosíme o kontakt.
- M. Svobodová -

Divadlo v Holubově
V sobotu 13. září se na scéně
sálu v Restauraci pod Kletí odehrálo představení Muž sedmi
sester v podání vrábečského ochotnického
spolku eNDe. Doufám, že nelitoval nikdo, kdo
se na představení přišel podívat , a že laskavý

divák shovívavě přehlédl některé chybičky,
které se vloudily. Především bych ráda velice
poděkovala panu starostovi Fraňkovi za vstřícný a přátelský přístup , s jakým nám umožnil
představení vyzkoušet a odehrát. Díky němu
jsme se také rozhodli uspořádat na stejném
místě Divadelní ples, dne 9. ledna 2009.
Zahraje tam skupina Grog - a jako lahůdku při-

pravujeme pro návštěvníky plesu známé scénky ze známých filmů, v podání našich herců.
Při této příležitosti bych chtěla vyzvat každého,
kdo by měl zájem se připojit k naší bandě, že
dveře jsou otevřené a rádi mezi sebou přivítáme zájemce o divadlo - ať už herce, nebo
kohokoliv, kdo by chtěl k nám, do zákulisí.
Zavolat můžete na tel. 776 550 681 .
- Alena Neubauerová -

Podzim vrcholí, ostružiny jsou v plné zralosti,
padaná jablka na zahradě má taky asi každý
a tak jsem aktuálně zařadila dva ovocné koláče:

Jablečný koláč se sněhem
20 dkg tuku, 20 dkg moučkového cukru,
4 žloutky ušleháme a přidáme 15 dkg hladké, 10 dkg celozrnné mouky, prášek do
pečiva a mléko dle potřeby
Utřené těsto rozetřeme na vymazaný a hrubou
moukou vysypaný plech. Poklademe nastrouhanými jablky, posypeme vanilkou, skořicí
a cukrem podle chuti. Nakonec jablka potřeme sněhem ušlehaným ze 4 bílků, 4 lžic
moučkového cukru a hrsti strouhaných ořechů,
výborné je to i s kokosem a koláč upečeme.

Ostružinový koláč
1,5 hrnku polohrubé mouky, 1/2 hrnku cukru,
1/4 hrnku oleje, 2 vejce, 3 lžíce kakaa,

prášek do pečiva, 1 vanilkový cukr, strouhaná
kůra a šťáva z 1 citrónu, 1 kelímek zakysané
smetany asi 2 dcl vše smícháme a vlijeme do
vymazaného a vysypaného plechu a pečeme
20 min na 160°C.
Mezitím si ušleháme tvarohové těsto: 1 zakysanou smetanu, 15 dkg tvarohu, 1 žloutek,
1 vanilkový cukr, 1 vanilkový pudink, 10 dkg
cukru, 1/2 prášku do pečiva. Těsto nalijeme
na upečený ještě horký koláč a dáme znovu
asi na 15-20 minut zapéct. Vychladlý moučník
posypeme proslazenými ostružinami smíchanými s ušlehanou šlehačkou, posypeme
nastrouhanou čokoládou.

strouhankou a smažíme karbanátky. Množství
odhadnete podle velikosti cukety.
Dobrou chuť všem, kteří recepty vyzkoušejí
přeje
- MS -

A ještě jeden recept pro ty, kdo nevědí, co
s cuketou:

Cuketové karbanátky
Cuketu oloupeme, nastrouháme nahrubo,
osolíme, přidáme vajíčka, strouhaný sýr, mletou šunku nebo salám, cibulku najemno, libeček, česnek, majoránku, pepř, zahustíme

Společenská kronika
Narodili se noví občánci:

Volby do zastupitelstva Jihočeského kraje se uskuteční

Petr Jakeš z Holubova
Lucie Maršíková z Holubova

dne 17. října 2008 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 18. října 2008 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb v naší obci tentokrát bude
volební místnost v jídelně mateřské školy.
Pokud se volič ze závažných zdravotních důvodů nemůže dostavit
osobně do volební místnosti, může požádat o použití přenosné
hlasovací schránky předem na Obecním úřadě v Holubově
tel. 380 741 229 nebo v době konání voleb přímo
okrskovou volební komisi na témž telefonním čísle.

STRANA 9

Matyáš Dus z Třísova

K významnému životnímu
jubileu blahopřejeme:
Paní Ludmile Oubramové
z Třísova - 81 let
Paní Ludmile Máslové
z Holubova – 83 let
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Oznámení
Obec Holubov oznamuje,
že dne 11. 10. 2008 od 8.30 hodin
se bude na území obce svážen
železný odpad.

Obec vyhlašuje
na sobotu 25. 10. 2008
svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Časový harmonogram:
Třísov - křižovatka pod Vaňků
8.00 - 8.15 hod
Třísov - náves
8.20 - 8.35 hod
Holubov - transformátor u Gondeků
8.40 - 9.00 hod
Holubov - nádraží ČD
9.00 - 9.30 hod
Holubov - hasičská zbrojnice
9.35 - 9.50 hod
Krásetín - náves
9.55 - 10.15hod
Obec zajišťuje tento svoz 2x
do roka, v tyto dny mají naši
občané možnost zdarma
odložit nepotřebné vybavení
domácností, jedinou jejich
povinností je přivézt odpad v určenou
dobu a pomoci jej naložit do sběrných
vozů. Žádáme Vás tedy o dodržení
harmonogramu, protože hromady odpadů na sběrných místech komplikují
nakládku a třídění.
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Inzerce - Inzerce - Inzerce - Inzerce - Inzerce

Schneider Zdeněk
Soudní znalec
Zpracovávám znalecké posudky v oboru ceny a odhady nemovitostí (veškeré stavby, byty, pozemky, mimo lesa).
Dále zajistím zpracování kupních, darovacích příp. směnných smluv.
Holubov 134 (u koupaliště)
telefon: 602 123 231
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