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ZO projednalo a schválilo:
- složení inventarizačních komisí pro inventarizaci obecního
majetku k 31. 12. 2008
- požádat o dotaci na nové webové stránky obce Holubov
z Grantu Jč kraje
- rozpočtovou změnu č. 4

Z informací starosty obce:
- dne 3. listopadu 2008 byl zahájen provoz nově opraveného
obecního úřadu v budově čp. 35
- dokončování oprav komunikací v Třísově – v rámci komplexních pozemkových úprav
- vybudování protipovodňových mezí v Třísově na Horánku
– v rámci komplexních pozemkových úprav
- průběh svozu velkoobjemových a nebezpečných odpadů
- Jaroslav Franěk, starosta obce -

STRANA 1

Listopad 2008

ZDARMA

ZPRÁVY ZE ŠKOLY – CO NÁS BAVÍ
PLODY LESA
Plody jsou důležitou součástí lesního ekosystému, slouží k rozmnožování a šíření

rostlin (stromů, keřů i bylin) a zároveň jako
potrava pro živočichy i člověka. Plody
chrání semena během zrání a často přispívají k jejich rozšiřování.
Semena slouží rostlinám nejen k rozmnožování, ale také k šíření na delší vzdálenosti. Šířit se mohou semena vypadlá ze
zralého plodu, nebo celé plody. K šíření
dochází buď větrem, vodou nebo prostřednictvím živočichů a člověka.

Základní škola Holubov mohla odevzdat do sběrny „Byliny Mikeš“ v Českých Budějovicích 925 kg kaštanů.
Paní ředitelka děkuje všem žákům a rodičům, zaměstnancům a přátelům školy, kteří se podíleli na sběru kaštanů v září a říjnu
2008 a panu Petru Čížkovi za zprostředkování odvozu. Za utrženou finanční částku budou zakoupeny pro žáky výtvarné
a sportovní potřeby.

TAJEMSTVÍ VĚTRU
– 17. října 2008 Pěkný podzimní den jsme využili k podzimním radovánkám. Vyráběli jsme postavičky z kaštanů, vyzdobili jsme okna školy
podzimními motivy, dozvěděli jsme se, jak
vzniká vítr a sílu větru jsme vyzkoušeli
dokonce na kopci, kde děti prověřily své
umění v pouštění draků.

STRANA 2

RECYKLOHRANÍ

je školní recyklační program, který si
klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady
ve školských zařízeních v České republice.
Školy zapojené do tohoto projektu získávají za sběr baterií do připravených nádob
body, které si budou moci ve speciálním
internetovém obchodě směnit za zajímavé
odměny dle katalogu. Další body získávají školy za zodpovězení otázek případně
splnění rozličných úkolů týkajících se
odpadové problematiky.
Organizátory tohoto projektu jsou:

Asekol
zpětný odběr
elektrozařízení

Ecobat
zpětný odběr baterií

EKO-KOM
zpětný odběr a využití
odpadů z obalů

Naše škola je zaregistrovaná v projektu
a sbíráme baterie. Zásluhou šikovnosti
Jakuba Piksy a Vojtěcha Fučíka bylo
na konto školy připsáno 50 bodů, protože vytvořili sběrný box z pevného kartonu a slouží škole jako doplňkový
prostředek pro shromažďování vrácených
baterií.
- J. Němečková -

Naše školní televize vysílá pravidelně ve čtvrtek, redaktoři každý týden připravují aktuální zprávy ze školy a nechybí různé zajímavosti. Viděli jsme sbírku
kamenů, kterou přinesla J.Haug. Poštovní známky představil ostatním J. Šustr.

POZNÁMKY Z DĚJIN SVĚTA
Svět roku 1000 – 1200
V tomto období proti sobě válčili převážně
křesťané z Evropy a muslimové ze západní Asie. Příčinou těchto křížových výprav
bylo náboženství, ale hlavním důvodem
bitev bylo získání nových území.
Asie
Turci ze západní Asie vedli dobyvačná
tažení proti byzantské říši. Na konci
11století dokonce Turci ovládli Palestinu.
Začali přepadat křesťany, kteří putovali na
svatá místa. To pobouřilo křesťanskou církev. Byzantský císař požádal papeže
o pomoc, ten vyhlásil proti muslimským
Turkům křížovou výpravu“svatou válku“.
K této výpravě se přidalo mnoho prostých
lidí. Pod vedením kazatele Petra Poustevníka byla však tato výprava rozdrcena
v Malé Asii. Roku 1096 se byzantská
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armáda spojila s evropským vojskem a tak
byla dobyta mnohá území Malé Asie
a Sírie.Roku 1099 byl obsazen i Jeruzalém. Město bylo vyloupeno a židovské
i muslimské obyvatelstvo povražděno.
Tato území však nebyla dlouho v moci
Evropanů. Křesťanští rytíři byli snadný

terč pro muslimské lučištníky, vyhladovělí
vojáci se zas stávali obětí lupičů a Turků.
Nejvýznamnější křížová výprava byla roku
1189 pod vedením anglického krále
Richarda I. (Lví srdce), německého císaře
Bedřicha I. (Barbarossy) a francouzského
krále Filipa II. Roku 1191 znovu dobyli
Akko(Akru). Když v r. 1192 byl Richard I.

téměř u Jeruzaléma, jeho vojáci odmítli
dál pochodovat. Byli zcela vyčerpáni,
neměli vodu, trpěli hladem. Richard se
podíval směrem k Jeruzalému a pravil:
„Nemá-li má paže dobýt Jeruzalém, mé
oči ho nespatří.“ Ze zoufalství nabídl
příměří a ruku své sestry bratrovi sultána
Sladina.

Štrúdlování

race pod Kletí, ZŠ
a MŠ Holubov za
krásnou výzdobu,
OÚ Holubov
Děkujeme.

HOlubovský KUlturní Spolek HOKUS o.s.
pořádal 2. ročník Štrúdlování. Tentokrát
se akce uskutečnila v sále v Holubově.
Celkem bylo do soutěže o nejlepší jablečný štrúdl přihlášeno 22 originálních
specialit. Porota měla plné pusy práce
vybrat ten nej. Konečné pořadí bylo
následující:
1. Jituška Nováková a její babička
z Holubova – za štrúdl ve tvaru krokodýla

Zajímavost:
Saladin se narodil v Iráku, byl skvělý
válečník, měl pověst statečného a čestného muže. Byl vzdělaný člověk, který
podporoval učence, zakládal školy
a financoval nemocnice.
- Mgr. D. Bodláková -

Nesmím opomenout ani hudební
doprovod harmonikářů – Václava
Boudy a Jana
Hatáka.
Na závěr recept na
jednoduchý štrúdl
od paní Heleny
Čížkové z Holubova, který zaujal
nejen mě.

2. Jana Čutková z Českého Krumlova
– také štrúdl ve tvaru krokodýla
3. Jassica Haug

Těsto:

Cenu od diváků, kteří hodnotili nejoriginálnější specialitu vyhrál jablečný dort
z kuchyně paní Matějčkové a paní Dvořákové.

1 bílý jogurt
1 Heru
špetka soli
300 g mouka polohrubé mouky
– pro soutěžní štrúdl bylo použita
1/3 mouky celozrnné

Cenu za úspěšně vyplněný zábavný kvíz
vyhrál David Čížek ze Křemže.
Paní Muková z Holubova vyhrála soutěž
o nejdelšího hada z jablečné slupky. Had
měl délku úctyhodných 150cm.

Náplň:
jablka
cukr
skořice
hrozinky
ořechy

Chtěli bychom poděkovat všem soutěžícím, návštěvníkům, pořadatelům a dětem
ze ZŠ Holubov pod vedením paní vychovatelky Němečkové za příjemné zpestření
divadelním představením Kouzelný skřítek, které se všem moc líbilo. Akce by se
samozřejmě neobešla bez sponzorů.
pan Soukup – firma Gratis, Cukrářství
u Struháčků, Agrio - Křemže, Restau-

Dobrou chuť a přijďte si zasoutěžit nebo
jen ochutnat příští rok.

STRANA 4

Toulky naším krajem
Přátelé, přiznávám se, že jsem musel
trochu zalistovat v minulých číslech Zpravodaje, abych si připomněl, co jsem vlastně napsal a kde všude už jsme navštívili
kamenné kruhy novodobě vytvořené člověkem v našem okolí. Připomenu: kamenný kruh nad Třísovem – duben, kamenný
kruh u Štěkře – květen + zmínka o kamenném kruhu /rondelu/ ve Volarech
– a najednou je tady hned „za humny“
nový kamenný kruh neboli kromlech
u Holašovic. V novinách byl prezentován
jako kruh z obrovských
kamenů, který v létě
v jihočeských Holašovicích vytvořil místní stavbař
pan Václav Jílek na svém
pozemku pod lesem
a stává se novou turistickou atrakcí světoznámé
obce. Turisté tam už
nechodí jen dokola po
návsi kolem historických
stavení, díky nimž je obec
zapsána do seznamu
UNESCO, ale vydávají se
kolem „briketárny“ pana
Jílka do kamenného kruhu
vytvořeného žulovými menhiry, pro který už se vžil
název „Jihočeské stonehenge.“ Protože říjnové babí léto se protáhlo ještě maličko do listopadu, vyjeli
jsem se tam podívat nejprve jako rodinný
výlet včetně Adama a Aničky a potom
ještě jednou s mým kamarádem a jmenovcem Jirkou, který se s panem Jílkem
zná a měl na něj dokonce telefon. Domluvili jsme si návštěvu s tím, že nám autor
stavby něco o svém díle prozradí. K prohlídce kamenného kruhu přišla i manželka pana Jílka a protože oba manželé jsou
vstřícní a srdeční lidé, tak jsme si povídali
a sdělovali své dojmy a pocity v kruhu

i u jednotlivých kamenů, až na nás přišla
tma. Původně měl Václav Jílek v úmyslu
ukázat jen několik pěkných kamenů v krajině, protože kameny ho už od klukovských let přitahovaly a měl je rád.
V posledních letech kameny shromažďoval na svém pozemku a postupně uzrávala myšlenka z těchto kamenů něco vytvořit. Aby nedošlo k nějaké nesmyslnné stavbě,
obrátil se pan Jílek na psychotronika
Pavla Kozáka z Českých Budějovic /nám
už známého a zmiňovaného v minulých

článcích/ a ten vyhledal místo pro stavbu
kruhu a vybral a označil i jednotlivé kameny a stavba mohla začít.
Kromlech tvoří celkem 25 kamenů, z nichž
je jeden středový. Kruh má průměr 30
metrů a kameny jsou orientovány podle
světových stran. Většina kamenů je žula
a na některých jsou vidět krystaly křemene, slídu, někde i černý turmalín, které
vytvářejí 2-3 cm široké pásy táhnoucí se
přes celý kámen. Všechny kameny
pochází z okolí do 15 km od Holašovic, takže tomuto místu přísluší. Nad
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kromlechem směrem k lesu je postaven
asi největší kámen, skutečný 19ti tunový
obr /Adam je u něho jako trpaslík a to
měří 142 cm/ a byl označen Pavlem
Kozákem jako nejvhodnější k meditaci.
Pavel Kozák kamenný kruh komentuje
jako výjimečné místo, v němž člověk
může najít něco pro svůj duchovní rozvoj
a lze jej využít jako doplněk léčby. Je to
místo s nejsilnější energií ze všech
tuzemských megalitických staveb postavených člověkem a i zvědavý turista zde
může změnit názor na krajinu a na svět.
Až tento článek budete číst, na přelomu
listopadu a prosince, nebude to pro většinu z nás až taková novinka, protože
v době, kdy píši tento článek je reportáž z kromlechu u Holašovic zařazena
do večerních zpráv televize ČT 1 dne 9. listopadu
2008. Také počasí už asi
nebude moc vhodné
k návštěvě kromlechu
/má být „Ladovská“ zima/
a tak pro ty, co to vydrží
doporučuji návštěvu jako
první vyjížďku na jaře na
kole. Pro ty,co to do jara
nevydrží a myslím, že vás
bude dost, tak honem do
auta a jedeme. Z naší
strany /od Chmelné/
přijedete až těsně před
náves, dáte se doprava
a uvidíte velikou hromadu pilin /pan Jílek
zde vyrábí dřevěné brikety z pilin a kdo
bude mít pocit, že ta zima bude dlouhá,
tak zde může nějaké to palivo ještě pořídit/. Zde se dá u zdi budovy zaparkovat
a když vykouknete ve směru nahoru
k lesu, už Kremlech nemůžete minout.
Řekl bych, že každý Jihočech by to vidět
měl.Působí to majestátně a důstojně.
Přistupujte s úctou a pokorou a někteří
z vás určitě pocítí sílu energie tohoto díla
i jednotlivých kamenů.
Tak pěkný výlet a mějte se dobře. - vakl -

Z tradiční medicíny
Tento článek je posledním s nadpisem
“Z tradiční medicíny”. Téměř celý rok jsem
psala o pěti živlech, orgánech, které jsou
s těmito živly propojené a o mentálních
souvislostech k jednotlivým orgánům.
K tomuto podzimnímu období je přiřazen
prvek KOV. Zatíženy jsou plíce, průdušky
tlusté střevo. Tyto orgány jsou propojeny
energetickou dráhou.
Tento článek je zaměřen na mentální
oslabení, které narušuje činnost těchto
orgánů.
Plíce: - narušená komunikace
- neochota s někým „dýchat společný vzduch“
Vzpomeňte si na někoho, s kým těžce
komunikujete a sledujete svůj dech
/nádech a výdech/
Znáte pocity?:
- To nerozdýchám.
- Na toho mám alergii.
- S tou osobou nechci mít nic společného.
Lidé často vidí problém na druhé straně.Proč? Možná proto, že by to neunesli
/nerozdýchali/.Kolik úsilí Vás stojí, když
máte říct něco záporného o lidech, kteří
Vám nesedí? Kolik úsilí by Vás stálo,
kdybyjste jim měli projevit pochopení?
Průdušky: - přílišná péče o jiné
- očekávání
Znáte pocity?:
- Rád/a/ bych pro Vás něco udělal/a/.
/Očekávám, že Vás to potěší,když to
dělám rád/a.
- Pokud něco dělám s velkým úsilím,očekávám, že mi okolnosti půjdou vstříc.

Quo vadis medicina bohemica
Úřady práce v Česku marně shánějí více
než 600 lékařů a tisíc sester na neobsazená místa. Během dvou let se počet chybějících lékařů takřka zdvojnásobil.
Výchova kvalifikovaného lékaře trvá asi
12 let. Za vlády ČSSD došlo k rozvratu
vzdělávání lékařů. Vysokoškolští učitelé si
stěžují, že nejtalentovanější žáci se nehlásí na medicínu, ale na obory s menší
odpovědností a lépe placené. Stoupá
průměrný věk našich lékařů a počty soukromých lékařů se snižují. V nemocnicích
chybí lékaři i sestry a všichni víme, že bez
kvalifikovaných zdravotníků nelze poskytovat kvalitní péči. Průměrný tarifní plat
nemocničního lékaře se pohybuje na
úrovni průměrné mzdy v naší republice,
reálné příjmy neustále klesají a lékaři musí
odpracovat kolem 250 hodin za měsíc.
V nemocnicích se statutem akciové

- Když někoho o něco požádám /poprosím/, očekávám, že to pro mne udělá.
- A pokud se nenaplní vaše očekávání,co
se děje pak? Jaké pocity to ve Vás vyvolává? Nepochopení, vztek, smutek… Čím
konkrétnější představy si děláme, tím,
větší je pravděpodobnost, že to dopadne
jinak, než chceme. Emoce, které pak plynou z nezdaru, způsobují nemoci, které lidem komplikují správné dýchání
a možná i nemoci,jako je astma, záněty
průdušek, zápaly plic…
Jak to změnit? Dobrým pomocníkem je
důvěra. Důvěra, že vše je, jak má být.
Každá nemoc je informací, která nám má
něco říct. Každý životní problém k nám
přichází pro naše poučení. Společně se
můžeme zamyslet, jak jsme na tom se
svou důvěrou.
Vzpomeňte si na něco, co Vás trápí,
štve,tíží, znervózňuje nebo vyvolává smutek, úzkost atd.
Může to být pocit, který se k Vám vrací
každý den,nebo několikrát týdně. Někdy
jsou to lidé, kteří Vás dráždí, znemožňují,
nebo na ně máte „alergii“.
Nazvěme to „problém“. Vezměte si svůj
problém. Vymezte mu pomyslný prostor.
Zeptejte se sami sebe : „Co mi to chce
říct?: Pokud tento problém překonám
a pochopím, co mě to může naučit?
Snažte se jej neschovat a nezakrývat.
Polykání problémů a nepříjemností vede
k žlučníkovým kamenům. Všimněte si, že
vše má dva póly – plus a mínus.
Postavte si problém doprostřed a sledujte
oba póly zároveň. V čem mi to vadí a ubližuje. A co je na tom pro mě dobrého. Co
se můžeme naučit?
Jak je na tom Vaše důvěra? ¨Stavíte se
společnosti si zaměstnanci vydělávají
o 12,4% méně než je průměrná mzda
v zemi. Na účtech zdravotních pojišťoven
leží ladem asi 35 miliard korun. V nemocnicích i v ambulancích není na zaplacení
zdravotnického personálu. Stovky lékařů
ročně emigrují z ekonomických důvodů.
Stupňuje se byrokratická zátěž lékařů
a sester. Příčinou personální krize českého zdravotnictví je nedostatek peněz. Náš
stát a Polsko dávají za svoje pojištěnce
nejméně peněz na zdravotnictví v Evropě.
To je výsledek dvacetiletého působení
vlád ČSSD a ODS. Poplatky ve zdravotnictví měly stabilizovat ambulantní sféru.
Ředitelé nemocnic nemocniční poplatky
na personální stabilizaci většinou nepoužili. Nyní se budou poplatky rušit? Kam
chtějí to naše zdravotnictví naši politici
dovést?
P.S. Zpracováno dle Tempus medicorum.
- MUDr. Bohumír Šimek STRANA 6

k problémům s optimismem, nebo ve Vás
převažuje pesimista? Život je k nám všem
maximálně spravedlivý. Mějte to prosím
všichni v mysli. Hlavně si na to vzpomeňte
ve chvíli, když budete mít pocit, že Vám
hází klacky pod nohy. Pokud se ve Vás
vynoří „nemůžu“, „nejde to“, je to informace o tom, jak malá je vaše důvěra. Vyberte si cestu bez „klacků“, cestu bez očekávání, cestu důvěry, lásky a odpuštění.
Přeji všem hodně úspěchů na Vaší životní
cestě.
- gaudi -

Společenská kronika
K významnému životnímu
jubileu blahopřejeme:
naší nejstarší občance
paní Alžbětě Klimešové
z Holubova,
která v listopadu oslavila 94 let

Navždy jsme se rozloučili:
s panem Jaroslavem Fraňkem
z Holubova - 85 let
s panem Miroslavem Schwarzem
z Holubova - 74 let

A máme tu opět advent – a k němu krom
jiného patří i pečení vánočního cukroví,
připravila jsem proto pár pro mě nových
neznámých receptů.

nilkovým cukrem. Přidáme mouku, mandle a vypracujeme těsto, které zabalíme do
fólie, necháme alespoň půl hodiny v lednici odpočinout. Z těsta tvoříme malé
kuličky, které stlačíme na placičku a umístíme na pečící papír na plech. Žloutek
rozšleháme v mléce, potřeme jím placičky
a doprostřed dáme kompotovanou višni.

Čokoládové pusinky s mandlemi

Višňové koláčky
200 g másla, 120 g moučkového cukru,
1 vanilkový cukr, 1 žloutek, 50 g jemně
nastrouhaných mandlí, 300 g hladké
mouky. Na ozdobení – 1 žloutek, lžíci
mléka a višně.
Ušleháme máslo s cukrem, žloutkem a va-

4 bílky, 10 dkg čokolády na vaření,
20 dkg moučkového cukru., 10 dkg
jemně nastrouhaných oloupaných
mandlí
Z bílků a cukru ušleháme pevný sníh
a pak jemně vmícháme strouhanou čokoládu a mandle. Na plech vyložený papírem na pečení klademe hromádky
a pečeme pozvolna, spíš sušíme podobně jako kokosky.

Skořicové sušenky
20 dkg másla, 10 dkg moučkového
cukru, 30 dkg hladké mouky, lžička
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skořice, 1 vanilkový cukr, strouhaná
citrónová kůra, špetka soli.
Vše zpracujeme na těsto jako linecké
a dáme vychladit. Z těsta vyválíme plát
a vykrajujeme formičkami různé tvary,
které klademe na pečící papír na plechu.
Sušenky můžeme před pečením potřít
žloutkem rozšlehaným s mlékem a posypat sezamovými semínky, nebo upéct
suché a upečené potřít čokoládou
a ozdobit kostičkou sušených jablíček,
oříškem, mandlí – jak je kdo zvyklý.
Až budete péct, těsto dáte do ledničky
odpočinout, tak si taky odpočiňte a udělejte si

moccacino:
Z mleté kávy si připravte v překapávači
kávu, nebo použijte rozpustnou, do horké
zašlehejte lžíci instantní hořké čokolády,
navrch si ušlehejte pěnu z mléka nebo
šlehačku a posypte kakaem nebo skořicí.
Pěkný poklidný advent a mnoho zdaru při
pečení.
- MS -
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