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Zpráva z jednání obecního zastupitelstva
ZO projednalo a schválilo
prodej pozemků u ČOV Holubov parc. číslo
444/7 a 444/12
zajistit vyrovnání hranic pozemků mezi
obecní komunikací a pozemky pana Mojžíše
v Krásetíně
zajistit úvěry na dofinancování akcí „Holubov
obnova a přeložka vodovodu“, „Oprava a výstavba chodníku od čp. 149 k čp. 20“ a „Koupi
traktoru Zetor“
podat žádost o dotaci na pořízení malotraktoru z MAS Blanský les
zadání výběrového řízení na akci „Obnova
a přeložka vodovodu Holubov“
Informace starosty:
o průběhu a dokončení úprav v mateřské
škole v Holubově
o průběhu oprav sálu v Krásetíně
o získání dotace ze společného projektu

regionálního svazku Podkletí na vybudování
dětského hřiště na pozemku školní zahrady,
hřiště bude vybudováno v říjnu 2012 a postupně doplňováno i v příštím roce

Návštěva ze švýcarského Guggisbergu
zúčastnili
krajských oslav v Milevsku.
Dopoledne byla oslava oficiálně zahájena za
účasti hejtmana Mgr. Jiřího Zimoly a náměstkyně hejtmana Mgr. Ivany Stráské.
O kulturní zpestření akce se postaral

o zajištění přeložek sítí u nových parcel
u ČOV
- Jaroslav Franěk -

folklorní soubor Kovářovan. Odpoledne jsme
navštívili zámek Orlík a premonstrátský
klášter v Milevsku, kde v Bazilice vystoupili
Virtuosi di Praga a přednesli skladby
Vivaldiho, Dvořáka, Schuberta, Händela
a Mozarta nazvané „Hudební přátelství".
V neděli ráno jsme se s našimi přáteli
rozloučili.
- J. Franěk -

V rámci oslav dvaceti let spolupráce obcí
a měst švýcarského Kantonu Bern a obcí
a měst Jihočeského kraje přijeli do Holubova
zástupci naší družební obce starosta pan
Jakob Schmidt a Uli Garfner ze švýcarského
Guggisbergu. Návštěvu jsme přivítali ve
čtvrtek 23. 8., v pátek jsme navštívili mateřskou školku, firmu Grafobal, mlýn a elektrárnu pana Bedřicha Čížka ve Křemži
a shlédli výstavu obrazů ve Zlaté Koruně.
Večer se sešli naši přátelé se členy obecního
zastupitelstva v penzionu u Lišků.
V sobotu 25. srpna 2012 jsme se společně
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY - CO NÁS BAVÍ
Slavnostní zahájení
školního roku 2012/13

Naše škola v Holubově
jako každý rok po letních
prázdninách ožila. V tělocvičně se sešli všichni žáci
školy a jejich učitelé. V tento slavnostní den
nesmí chybět hlavně noví žáčci – prvňáčci,
jejich rodiče, prarodiče a pan starosta
Jaroslav Franěk. Jak již bývá několik let
zvykem, prvňáčci se zde všem představí
a z rukou pana starosty slavnostně převezmou pamětní obrázek, který jim bude
vždy připomínat jejich vstup do první třídy
v Holubově. Z tváří většiny dětí se mohlo
vyčíst, že se do školy po prázdninách těší.
Malá slzička stékala po tváři novému
prvňáčkovi, ale věřím, že to je slza z rozpaků
a neznámého prostředí, kterou zanedlouho
vystřídá úsměv a rozzářené oči.
Do lavic 1. třídy usedlo v tomto školním roce
devět prvňáčků (šest holčiček a tři chlapci).
Základní školu bude celkem navštěvovat 52
žáků.
Také v naší mateřské škole začátkem září je
více slyšet štěbetání dětí. Školka se rozšířila
o novou ložnici pro nejmenší děti. Tato
rekonstrukce se musela stihnout v letních

měsících. Všichni doufáme, že v těchto
zvětšených a upravených prostorách se
bude dětem líbit a budou zde spokojeně
spinkat.
Děkuji panu starostovi, který se o nás tak
dobře stará a stále vylepšuje prostředí
základní i mateřské školy zde v Holubově.
Všem zaměstnancům, dětem i rodičům přeji
spokojený a radostný nový školní rok.
- Mgr. Drahomíra Bodláková, ředitelka ZŠ a MŠ
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DENÍK PIRÁTŮ
1. kapitola – Naše posádka
6. září 2012
V letošním školním roce jsme se ocitli na
ostrově, který se pro nás stane domovem.
Prostřednictvím projektových dnů budeme
celý ostrov zkoumat a zažívat na něm různá
dobrodružství. Před první výpravou
po našem ostrově jsme se museli rozdělit do
menších skupin, zvolit si kapitány a svého
admirála, aby byla udržena morálka pirátů.
Každý kapitán se opírá o členy svého
družstva, kteří si vzájemně pomáhají
a společnými silami překonávají každou
překážku. Největší úkol
a zodpovědnost má admirál, který sjednocuje i řídí celou posádku. Očekáváme, že
na konci školního roku bude pirátský deník
popsán zajímavými příběhy.
- JN -

LES VE ŠKOLE - ŠKOLA V LESE

Již deset let pracuje naše škola na projektu Sdružení TEREZA. Po desáté jsme vypracovali a poslali do Prahy „závěrečnou
zprávu“. Odměnou za naši práci na projektu byla účast na Lesním setkání Moninec 17. - 19. září 2012.
Základní školu Holubov reprezentovali žáci Markéta Němečková, Nikola Svobodová, Jakub Hejna a Marek Maňásek.
Informace se objeví na stránkách TEREZY – www.terezanet.cz a v příštím čísle Zpravodaje.
- JN -

Přivítala nás nová školka
Každý, kdo vstoupil do naší školky po letních
prázdninách, vykulil oči… O prázdninách se
totiž rekonstruovaly prostory 1. oddělení.
Třída je nyní podstatně větší a hlavně děti
dostaly dárek v podobě druhé ložnice, která
poslouží rovněž menším dětičkám. Ty už se
nemohly dočkat, až si vyzkouší nová barevná
lehátka s novým pestrým povlečením. Starší
děti , které budou odpočívat ve své původní
ložnici, též dostanou nové postýlky s povlečením. Za tento dobrý skutek bych ráda
poděkovala p. starostovi Jaroslavu Fraňkovi,
v neposlední řadě všem stavebníkům,
brigádníkům a zaměstnancům školky, kteří
všechnu práci zvládli včas a na jedničku.
V září jsme přivítali v obou třídách celkem
50 dětí, z toho 11 dětí přišlo poprvé. Děti
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poznávají novou p.učitelku Marii Postlovou,
která bude ve třídě menších dětí. Letos jme
spolu s dětmi nově pojmenovaly třídy:
předškoláci a starší děti jsou třída
MEDVÍDKŮ, menší děti třída ZAJÍČKŮ. Hned
v září se můžeme těšit na pohádku O Palečkovi, kterou nám zahrají oblíbení manželé
Kyselkovi. Na konci měsíce poprvé
předškoláci navštíví 1. třídu.
Jménem celého kolektivu školky bych chtěla
popřát dětem spokojený pobyt v naší MŠ,
nováčkům pak rychlou adaptaci a málo
slziček. Rodičům zdraví, klid a radost z dětí.
Paní učitelkám přeji také hodně zdraví a radosti z práce s dětmi.
- Jana Jungbauerová, uč. MŠ Holubov Uběhly prázdniny a děti zahájily nový školní
rok, i klub Holoubek zahájí již 13-tý rok svou
činnost a to 11. 9. 2012.
Během loňského roku měly děti spoustu
činností, vyrábění a radovánek. Na dětský
den si vymalovaly perníkové medaile a pochutnaly si na melounu, který dětem daroval
pan Pelech, za což mu moc děkujeme.
Letos má Holoubek změnu, protože přibývá
dětiček a školka se rozšířila do celých prostor
bývalé školky, musel se klub Holoubek
přestěhovat. Dočasně, než dojde k plá-

nované rekonstrukci, nám bylo od obecního
úřadu poskytnuto místo v obecním bytě nad
školkou. Klub Holoubek moc děkuje
obecnímu úřadu, že podporuje setkávání
malých dětí, které se tak lépe adaptují do
kolektivu školky.
Těšíme se, že mezi námi i letos přivítáme
nové kamarády, holčičky a kluky v předškolkovém věku. Holoubek se koná každé
úterý od 9:00 hodin.
- Ivana Fošumová -

Tábor Tichá 2012
Letošní skautský tábor proběhl ve dnech
7. -20. července, jako obvykle u vesničky
Tichá, která leží poblíž rakouských hranic.
Tentokrát byl naším táborovým tématem
příběh Eragona- dračího jezdce, který spolu
se svou dračicí Safirou bojuje proti zlu, které
sužuje zemi Alagaesii a jehož původcem je
krutý král Galbatorix. Děti se tedy (stejně
jako hlavní hrdina příběhu) staly dračími
jezdci; než ale mohly vyrazit do boje, musely
si své draky vycvičit a vylepšit i své vlastní
dovednosti. Průvodcem na cestě jim byl
nejprve moudrý Brom, protože byl ale
zraněn při střetu s královými komplici, musel
ho poté zastoupit sám Eragon. Děti spolu se
svými draky putovaly přes nebezpečná

strana

4

území, musely se potýkat s nepřáteli, ale tu
a tam narazily i na své spojence - elfy.
Nakonec vše dobře dopadlo, Galbatorix byl
dračími jezdci svržen a v zemi opět zavládl
mír a klid.
Nemyslete si ale, že jsme si pořád jen hráli!
Vždyť jak říká staré české přísloví: "Bez práce
nejsou koláče". Měli jsme proto na každý den
určenou službu do kuchyně, když bylo

potřeba, chodili jsme na dřevo, ať už mělo
být na zátop do kuchyně či na táborák.
Obzvlášť "zabrat" nám dala například
příprava ohně slibového, který by měl být
podle tradice větší a slavnostnější než ostatní
ohně; právě u něj totiž jako děti slibujeme
"na vlče" či "na světlušku", a když jsme starší a
zjistíme, že chodit na skauta neznamená jen
hrát si a dovádět s kamarády na schůzkách,

skládáme u něj skautský slib, kterým se
zavazujeme sami sobě k tomu, že se budeme
snažit plnit myšlenky skautingu( ke kterým
patří třeba pomoc bližním nebo úcta k přírodě...).
Na konci tábora jsme se spolu velice těžko
loučili a ani nám nepřišlo, že jsme na táboře
strávili celých čtrnáct dní.
- Za 3. oddíl Holubov Hana Bartošová -

Posvícení

Před rokem 24. září jsme světili
naší novou kapličku svaté
Anežky České, a proto jsme
letos na výročí posvěcení 22.
září uspořádali u kaple mši
svatou. Naše pozvání přijali
a
mši
společně
sloužili
p. František Hranáč a p. Václav
Habart. Bohoslužby se zúčastnilo asi 60 lidí. Děkujeme
varhaníkovi p. Janu Mejzlíkovi
a paní Marii Hotařové za
hudební doprovod. Při této
příležitosti byla posvěcena i soška sv. Anežky, kterou pro nás zhotovil profesor Jan Hendrych.
U obecního úřadu byla pro děti připravena malá pouť. Děti
ocenily zejména představení Kocour v botách v podání
divadélka Táta a máma.
Večer jsme ukončili Posvícení taneční zábavou se skupinou
Grock.
- MS -

Nejkrásnější lesy našli
v Blanském lese…
V Třísově se nachází nové občanské sdružení
„Doma v lese“, které zahájilo svou činnost
v roce 2012. Zaměřuje se na enviromentální
vzdělávání především dětí předškolního
věku, ale i široké veřejnosti. V rámci své
činnosti se zabývá ochranou životního
prostředí, udržitelným rozvojem a prohlubováním vztahu k přírodě.
Jako jednu ze svých prvních aktivit otevřelo
občanské sdružení v Třísově lesní školku pro
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děti od 3-6 let. „Čím dříve děti naváží vztah
k přírodě, tím lépe. Toto pouto jim s největší
pravděpodobností vydrží na celý život.
V přírodě se mohou naučit všemu, co pro
svůj rozvoj potřebují,“ udává důvody k založení lesní školky předseda občanského
sdružení Petr Novotný. „Bohužel mnohé děti
nemají v dnešní době možnost pravidelného
pobytu v přírodě - buď na to jejich rodiče
nemají čas nebo na to prostě nejsou,“
dodává Novotný.

Skupinu 15-ti dětí mají na starosti vždy dva
pedagogové, kteří vytvářeli pro lesní školku
pedagogický koncept. Ten vychází vždy

Holubovský fotbal
Podzim 2011- jaro 2012-09-24
Nevídanou zápletku měl finiš
okresní soutěže, kde v posledním kole byla možnost urvat prvenství 4
mužstva. Holubov, Horní Dvořiště, Vltava B,
Horní Planá. Podařilo se to nakonec Holubovu, který uhrál bod ve Vyšším Brodě, což
mu při prohře dosavadního lídra z Horního
Dvořiště stačilo k postupové radosti do
okresního přeboru.

Konečná tabulka OSM 2011-2012
1. SK Holubov
2. FC Vltava
3. Horní Dvořiště
4. ROMO Č. Krumlov
5. Horní Planá B
6. Velešín B
7. Vyšší Brod
8. Rožmberk
9. Křemže B
10. Dolní Dvořiště
11.Větřní B

43 bodů
43 bodů
42 bodů
40 bodů
40 bodů
38 bodů
34 bodů
32 bodů
24 bodů
16 bodů
15 bodů

z daného ročního období a z toho, co příroda
nabízí. „Děti se učí všemi smysly, ne pouze
vizuálně. Neučíme je skrze obrazový
materiál, kdy se o většině věcí učí přes
obrázky či knížky, ale dáváme jim možnost
vnímat věci i sluchem, hmatem nebo
čichem,“ komentuje jeden z největších
rozdílů oproti běžných mateřským školám
pedagožka Adéla Kučerová. Lesní školka
bude v Třísově fungovat celoročně, pro
extrémně nepříznivé počasí je připraven
náhradní program. Děti si podle slov
pedagogů na pravidelný pobyt v lese
zvyknou velmi rychle a snadno. Jako zázemí
jim slouží zateplená jurta, kterou využívají při
špatném počasí hlavně k odpočinku po
obědě. A proč zrovna Třísov? „Jednak má
úžasnou atmosféru a navíc tak krásné a čisté
lesy jsme v bližším okolí Českých Budějovic
nenašli. A bez nich by enviromentální
vzdělávání ani lesní školka neměly smysl…“
uzavírá Novotný.
- Více informací na www.domavlese.cz 12. Přídolí B

10 bodů

O výhru v soutěži se zasloužili:
Lukáš Dvořák, Jakub Hůlka, Jiří Mandát, Pavel
Kupka, Radek Procházka, Vojtěch Franěk,
Tomáš Franěk, Tomáš Bohatý, Petr
UIBelacker, Michal Haman, Petr Borovka,
Martin Pliška, Vladimír Brož, Lukáš Kroček,
Martin Kočer, František Kroiher.
Děkujeme všem sponzorům

1. místo Sokol Křemže
2. místo TJ Slovan Černý Dub
3. místo SK Holubov
4. místo SK Zlatá Koruna
Děkujeme za podporu sponzorů
- M. Bohatá Po pěti letech má SK Holubov opět
družstvo žáků.

- M. Bohatá-

Fotbalový turnaj mužů o putovní
pohár SK Holubov dne 4. 8. 2012
Zúčastněná družstva:
Sokol Křemže
SK Zlatá Koruna
TJ Slovan Černý Dub
SK Holubov
1. utkání -SK Holubov - TJ Slovan Černý Dub
1: 1, po penaltách 1:2
2. utkání Sokol Křemže - SK Zlatá Koruna 3 : 2
3. utkání SK Holubov - SK Zlatá Koruna 2 : 1
Finále - Sokol Křemže - TJ Slova Černý Dub 2 : 0
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Pacient a klient
Desetiletí, staletí za námi lékaři přicházeli
trpící pacienti, aby se zbavili svých nemocí,
a my jsme jim pomáhali podle svých znalostí
a dovedností zbavit je jejich potíží. Pacienti
svým lékařům nejrůznějším způsobem
projevovali svoji vděčnost. Většinou za práci
lékaři zaplatili, někdy zůstalo jen u slůvka
„děkuji“, ale znal jsem i lékaře, který před
druhou světovou válkou od svého pacienta
dostal auto za vyléčení.
Dnes nám naši politici zákonem proměnili
trpícího pacienta v klienta. A naši klienti se
v zásadě dělí do dvou skupin, z nichž ani
jedna nemá zájem o skutečné svoje nemoci.
Do první skupiny bych zařadil ty klienty, kteří
si neléčí nemoci, ale jen příznaky. Mám
bolest, vezmu si ibalgin. Mám kašel, vezmu si
tabletku, abych nekašlal. Bolí mne žaludek,
vezmu si ranitidin, omeprazol nebo dokonce
antirevmatikum. A klient laik nevnímá riziko

Léto uteklo jako voda, přehoupli jsme se do
druhé poloviny roku, je po dovolených
a volna na zotavenou, dětem skončily prázdniny, slunce už tak nepálí a kdo ví, co
všechno by se dalo ještě napsat. Doufejme,
že alespoň trochu toho babího léta si ještě
užijeme, ale co nás ještě v tomto roce čeká?
Přijde zima, bude mráz. To jenom na okraj,
abychom se pomalu probrali z té letní
pohody, a až se zima zeptá, co že jsme dělali
v létě, mohli jsme v klidu odpovědět: ano,
jsme připraveni.
Letošní léto a jeho horké dny si asi každý
dostatečně „užil“ a určitě jsme si všichni
uvědomili, jak důležité pro život je pro většinu
z nás otřepaná fráze: dodržuj pitný režim.
O vodě a jejím blahodárném působení už
jsem několikrát psal, ale většina z nás stále
bere vodu jako samozřejmost, která teče,
když pohneme kohoutkem. Protože
opakování je matka moudrosti, tak zopakuji:
když se narodí človíček, jeho tělo obsahuje
přibližně 90% vody. V dospělém věku v sobě
máme přibližně 70% vody, a pokud obsah
vody v těle klesne pod 50%, člověk umírá.
Naše zdraví a životaschopnost tedy převážně
závisí na obsahu vody v těle. Proto je tak
důležité pít dostatečné množství kvalitních
nápojů. Položme si ale otázku: co pít,
abychom prospěli našemu tělu i duši?
V obchodech je výběr nápojů až z toho
přechází zrak, ale všimněme si, co se nejvíce
kupuje: limonády, coly, nektary, sirupy,
ovocné nápoje, 100% šťávy Happy Day,

a zhoubnost svého počínání, pokud léčí jen
příznaky chorob.
Do druhé skupiny patří klienti, kteří se rádi
vyšetřují. Píchne je v podbřišku a požadují
sono břicha, CT nebo magnetickou
resonanci. Druhý den je již nemusí nic bolest,
ale za týden jedou zcela zdraví na sono
břicha, za měsíc jedou na CT a do několika
měsíců jedou na MR břicha. Co kdyby
náhodou… A ono „náhodou“ tam nic není.
Tato medicína „co kdyby náhodou“ je také
zhoubný přístup, zhoubný především
zbytečnými náklady na zdravotní péči.
Pacienti se dožadují, ale i někteří lékaři to tak
z forensního strachu dělají, že klient je
všemožně vyšetřován, a to by v tom byl čert,
aby se v nějakém laboratorním parametru
nepřelezlo za hranici statistické normy.
A důsledek? Klient se léčí pro nemoc, kterou
vůbec netrpí.
Jak jsme do tohoto stavu dospěli? Naše
polistopadové „svobodné“ vlády naše lékaře
zaprodaly do rukou cizího kapitálu a do
rukou našich rychlomiliardářů. Rozvrátili
staletí utvářené přirozené vztahy mezi lékaři
a pacienty zavedením systému financování
zdravotnictví
cestou
veřejnoprávního
pseudopojištění, čímž znemožnili lékaři

Hello, pro děti Jupík, a další chemicky
upravované kapaliny. Málokdo z nás si
uvědomuje, jaký asi dopad mají nevhodné
tekutiny na naše tělesné i duševní zdraví.
Většina z kupovaných nápojů je čisté vodě
„ na hony vzdálena“ a nám se do těla zanáší
jen škodliviny. Těm, co chodí pravidelně na
pivo při čtení těchto řádek, se určitě vyloudil
lišácký úsměv na tváři, ale pánové: také nic
moc. Uvědomte si, že pivo jako přírodní
nápoj, vyráběný klasicky z vody, chmele
a sladového ječmene s dobou zrání 2-3
měsíce je pouze Budějovický Budvar a dobře
vím, o čem píši. Jinak všechny ostatní piva
používají pro výrobu chmelové produkty,
což jsou jakési granule o jejichž složení se
nikde nic nedovíte, ale zjevně je v nich
chemie použita. Zásobujeme-li naopak tělo
dostatkem kvalitní vody, napomáháme k jeho pročištění, a dnes je to obzvlášť aktuální
v důsledku znečišťování ovzduší a chemizace
potravin. Proto je v našem vlastním zájmu,
abychom nedodávali tělu škodliviny a minimalizovali příjem chemikálií. Vyvarujeme se
tak drobných vad na kráse jako je akné, přes
různé ekzémy, alergie až po ty nejtěžší
nemoci, jako je rakovina. A kromě toho je
třeba tělo pročisťovat hlavně jeho proplachováním. Dostatek kvalitní vody v těle
podporuje správné fungování důležitých
orgánů a ředíme-li takto přirozeně krev,
snižujeme i rizika srdečních a cévních
onemocnění. Co tedy pít a kolik? V ideálním
případě čerstvou pramenitou vodu a zase pro

léčbu podle potřeb pacienta, a rozvrat
završili tím, že vzali pacientovi odpovědnost
za proplacení zdravotní péče. Dodnes
nikoho nezajímá, že tento systém ústí do
nedostupnosti kvalitní zdravotní péče bez
korupce či protekce. Je mi to srozumitelné,
že tento nepřirozený sytém, rádoby sociální,
ale ve skutečnosti socialistický, prosazují
socialisté a komunisté. Ale že tento socialistický, konstruktivistický a nepřirozený
systém prosazují i tak zvané „pravicové“
strany je spíše svědectvím o absenci
politické pravice u nás.
To, co dnes předvádějí naši politici se
zdravotnictvím, nevnímám jako smysluplnou reformu, ale jako totální rozvrat
zdravotnictví ve službách kapitálu bez
ohledu na lékaře, bez ohledu na pacienty
a bez ohledu na normální mezilidské vztahy.
A kde to skončí? Trpící pacient je úředně
vygumován. Zůstal klient s iluzí svobody,
s iluzí dostupnosti kvalitní zdravotní péče
a s iluzí sociálního zajištění chudých. Kvalitní
lékaře si naši politici pauperizací a dehonestací vyhánějí ze země jako to nedávno
dělali vládnoucí komunisti.
- MUDr. Bohumír Šimek -

nás další otřepaná fráze: denně vypij 2-3 litry
tekutin. Snadno se to napíše, ale kde ji vzít?
Vrátím se k vodě jako k základnímu zdroji
tekutin. Jedno z několika tajemství dlouhověkosti a zachování dobrého zdraví tkví
v pravidelném pití čisté vody. Mikrobiologické čistotě vody se v dnešní době věnuje
až přehnaná pozornost (pitná voda je
chlórována) a z hlediska možného chemického znečistění se většinou stanoví pouze
obsah dusičnanů a dusitanů a obsahu
těžkých kovů a pesticidů už se taková pozornost nevěnuje. Chceme-li tudíž pít „čistou“
vodu z kohoutku, měli bychom si nejprve
zjistit, jaký je její zdroj. Voda u nás je buď
z podzemních zdrojů, nebo z povrchových
toků a tady je otázkou, co všechno tato voda
obsahuje. Do potoků a řek, jak všichni dobře
víme, se dostávají nejen látky spojené s chemizací zemědělství, ale především se do nich
vypouštějí odpadní vody obsahující nemalé
množství chemikálií (od éček, čistících
prostředků, kosmetiky až po rozpuštěná
léčiva). Zde si neodpustím poznámku: buď
chvála tomu, že žijeme pod Kletí a díky ní
máme a pijeme podzemní pramenitou vodu,
byť je někdy až nepříjemně chlórovaná a výjimečně po dlouhých deštích se z čiré
přemění na mírně nahnědlou, ale to není už
otázka vlastního podzemního pramene.
Dalším zdrojem vody je voda balená,
koupená v obchodě a označená třeba jako
horská pramenitá. Ale i tato voda má svá
specifika. Zde totiž může mít za určitých
okolností vliv na kvalitu vody její obal, neboli
PET lahev. Látky obsažené v některých
druzích plastových lahví mohou přecházet
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i do jejich obsahu. Pokud všechno výše uvedené vezmeme v úvahu, dojdeme k tomu, že
nejpříznivější pro nás a naše těla je voda volně
tekoucí a vyvěrající z pramene nebo studánky.
Určitě se vyplatí najít si v přírodě příhodný
čistý přírodní pramen a k němu si chodit vodu
načepovat. No a to bylo smyslem, jak někteří z
Vás doufám poznali, tohoto pojednání o vodě.
Naše hora Kleť nám nabízí pramenitou vodu
jak na úpatí hory, tak i ve vyšších polohách. Na
tu podzimní procházku nebo toulku si
vezměte nějaké ty nádoby na vodu a jak říkají
Kleťáci vydejte se „na kopec“. Nemusíte až
úplně nahoru, stačí dojít na místo označené

„U tunelu“. Zde, když se dáte nahoru a doprava,
jste na Beraní cestě, kde je krásně upravený
pramen Chlumského potoka (foto), nebo se
U tunelu dáte doleva, přijdete na sjezdovku
a po cestě dolů doleva, která směřuje k místu
označeném „U krásetínského obrázku“ a přijdete k pramenu Krásetínského potoka, který je
(zatím?) pouze ve své přírodní kráse (foto). Na
těchto dvou místech na té naší straně Kletě je
voda podle mého názoru asi té nejlepší kvality
a není problém v obou případech vodu
načepovat. Potom je ještě pramen na
parkovišti nad kioskem pod lanovkou a dále
studánky na Podlazí a na Dobré vodě,

Kultura v Krásetíně

Příští vystoupení patřilo českobudějovické
kapele Deadwood, která se pohybuje na
pomezí rocku, blues a country. Tuto hudbu
vystřídal jemnější koncert v podání dvou
violoncellistek vystupujících pod jménem
Tara Fuki. Jejich alternativní hudba dokreslená polskými texty, éterickými melodiemi
a velmi neobvyklým výběrem různých
nástrojů byla pro své publikum opravdu
hlubokým zážitkem. Po jejich vystoupení
pokračoval večer u rybníčka, kde se konala
módní přehlídka pořádaná českokrumlovským butikem Salumit Rahu a poté i chvilka
pro milovníky poezie, kteří mohli poslouchat
pod hvězdami autorské čtení básní, tak jak
tomu bylo minulý rok při akci nazývané
Poetry night.
Na koncert Jana Spáleného se opět
nevydařilo počasí. Tento legendární bluesman se tedy musel se spolu se svým Amatérským sdružením profesionálních hudebníků,
tedy ASPM triem, přesunout do Křemže, kde
jim našli úkryt před deštěm v kostele církve
Jednoty bratrské. V září k nám přijel další
hudebník z českobudějovické scény, Tomáš
Losenický, který zahrál v doprovodu přátel
na kytaru a poté pokřtil svou novou desku.
Poslední kapelou, která si letos zahrála venku
na dvoře, byla Neřež trio. Další koncert se již

Letošní kulturní sezonu v Hostinci U Kuchařů
zahájil v únoru koncert Černá mutace, která
na zdejším podiu již zdomácněla. Po této
multižánrové kapele z Jižních Čech přijela ke
Kuchařům opravdová legenda českého roku,
písničkář Luboš Pospíšil. Posluchače, kteří se
v tento prosluněný podvečer sešli na dvoře
statku, potěšil svými starými známými
písněmi. Další měsíc na jeho vystoupení
navázaly další legendy české hudby,
tentokrát zaměřené spíše do stylu jazzu
a blues. Sešel se zde totiž Michal Prokop se
svými dlouholetými kolegy houslistou Janem
Hrubým a kytaristou Lubošem Andrštem.
Na příští koncert již nevyšlo počasí, Petr
Skoumal
v
doprovodu
s
Olinem
Nejezchlebem a Norbi Kovaczem odehráli
svůj koncert v hospodě. Písničky Petra
Skoumala jistě všichni znáte, jeho doprovod
jste mohli vidět již minulý rok, kdy
vystupovali společně s Ivanem Hlasem, jejich
hudba dohromady ale byla až nečekaně
příjemným zážitkem. Na další koncert nám
počasí opět nepřálo, další hvězda programu,
písničkář Jaroslav Hutka, tedy vystupoval
také v hospodě.

o kterých jsem psal, jestli mě paměť neklame
v červenci roku 2008, kde byly i fotky obou
studánek. V poslední řadě bych ještě doporučil
Svatováclavskou studánku pod Sv.Trojicí nad
Chmelnou, o které taktéž už byla zmínka
a fotka v březnu 2008.
Přátelé, je to už více jak čtyři roky, co se spolu
takto touláme. Když to budete v tom babím
létě procházet, nebo projíždět na kole, přeji
příjemné a prosluněné dny a nezapomeňte si
do svých domovů přinést čistou pramenitou
vodu, prospěje to Vašemu zdraví.
Mějte se dobře - vakl -

odehrál opět v hospodě, kde táborští Please
the Trees, hrající ve stylu Art rocku, vytvořili
výbornou klubovou atmosféru. Tím ale naše
sezona ještě zcela nekončí – 27. října se
můžete těšit na jazz v podání String Tria J.A.J.
Rádi bychom poděkovali obci Holubov za
podporu při pořádání našich koncertů a také
Vám všem, kdo naše koncerty navštěvujete
a pomáháte tak dotvořit příjemnou atmosféru našich akcí.
- Anežka Valentová -

Řidiči pozor! Kdo z nás potřebuje dopravně psychologické vyšetření, měl by vědět, že od 1. srpna 2012 je toto vyšetření platné

jen od psychologa, který má od Ministerstva dopravy novou akreditaci za určitý poplatek. Seznam těchto akreditovaných psychologů najdeme na internetových stránkách MD http://www.mdcr.cz/cs/silnicni_doprava/
Týká se to řidičů nákladních aut nad 7,5 t, řidičů autobusů a všech „vybodovaných“ řidičů. Vyšetření akreditovaného psychologa je nutné mít
před vstupní prohlídkou, před dovršením padesáti let a pak každých pět let. Tuto změnu zákona je dobré zaregistrovat, abychom nemuseli
za svá vyšetření zbytečně platit dvakrát.
- MUDr. Bohumír Šimek strana
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22. mistrovství světa v leteckém
modelářství v roce 2012
Věřím, že po přečtení tohoto titulu si mnozí
z Vás pomyslí a co my s tím máme společného? Nechte se překvapit a pojďme na to
pěkně od začátku.
Že letečtí modeláři mají pod Krásetínem
letiště, asi už všichni dobře víme, vždyť
některým z Vás chvíli trvalo, než si na ty zvuky
leteckých modelů zvykli. Neodpustím si
poznámku - co je zvuk leteckého modelu proti
klinkání na přejezdech, když projíždí vlak?
Na 4. letecký den pořádaný 30. 6. 2012
Leteckým modelářským klubem Holubov
„CRAZY TEAM“ se někteří z Vás byli určitě
podívat. Byly zde k vidění pěkné modely
letadel a jejich piloti předváděli celou škálu
svého leteckého umění. Málokdo už ale ví, že
Fanda Nodes vylétal v republikových
soutěžích v Třebíči a Lipencích u Prahy vždy
umístění na „bedně“, která byla započítávána
do kvalifikace na mistrovství světa. Těmito
výsledky získal nominaci na 22. mistrovství
světa v leteckém modelářství pořádaném ve
dnech 3. až 12. 8. 2012 na letišti v Santa Cilia
– Los Pireneos ve Španělsku. Fanda se
zúčastnil se svým modelem s názvem GREAT
LAKES SPECIAL (viz foto), v kategorii polomaket F4H, dvouplošníkem vyráběným v USA
v 50-tých letech minulého století, na kterém
se létaly různé akrobatické show po celých
Spojených státech amerických.
Že cesta na mistrovství světa není procházka
růžovým sadem nebudu rozepisovat, už

jenom otázka peněz nebyla jednoduchá. Vše
se nakonec podařilo a Fanda mohl v doprovodu své manželky Jany, co by zároveň ve
funkci manažerky a „helper“ na mistrovství
vyrazit. Soutěž obsahovala: 1x tréninkový let,
3x soutěžní let a dále se hodnotilo provedení
stavby modelu a jak model odpovídá
originálu podle fotografie. Vzhledem k tomu,
že naše dvojice byla úplným nováčkem na
mistrovství světa, neměli to vůbec jednoduché. Když to pro představu srovnám třeba
s krasobruslením a jak se porota dívá na
nováčka, tak to bylo asi podobné. Ale byly
získány cenné zkušenosti a hlavně chuť jít do
toho znovu. A výsledek? Z 24 přihlášených
soutěžících 16. místo na mistrovství světa.
Blahopřejeme.
Každý ze soutěžících samozřejmě kromě své
soutěže chtěl reprezentovat a propagovat
svou vlast a své město a místo, odkud na
soutěž přijel. Nodesovi vezli s sebou
Holubovskou zástavu (vlajku) a propagační
materiály Holubova a okolí, které jim

propůjčil starosta naší obce. Že se reprezentace Holubova shostili na výbornou svědčí
to, že vlajka Holubova byla trvale vystavena
v hangáru, což je vidět na fotce a kam byl
i přístup veřejnosti, a propagační materiály
zmizely hned první den, jaký byl o ně zájem.
Vlajku Nodesovi občas i vyvětrali, jak je také
vidět z další fotky. Navíc na slušivých
reprezentačních tričkách s logem klubu byl
nápis HOLUBOV, a věřím tomu, že některým
účastníkům mistrovství to trochu zamotalo
hlavu kde a co to asi je.
Byl jsem požádán, abych touto cestou
poděkoval všem, co se na zajištění této akce
podíleli a pro Nodesovi bylo velkou ctí, že
mohli obec Holubov takto reprezentovat.
Za dva roky bude další mistrovství světa
v leteckém modelářství a to ve Francii. Tak
až zaslechnete zvuk leteckého modelu,
držte Fandovi palce, aby mu nominace
vyšla a mohl zase reprezentovat ve světě.

Pro toto číslo Holubovského zpravodaje
jsem připravila pár receptů na zpracování
toho, co nám nabízí les i zahrada.

prostřeme nakrájenou mozzarellu a dopečeme. Ke konci na chvíli zapneme jen horní
pečení, aby sýr dostal jemnou krustu.
Podáváme s pečivem nebo s vařenými
bramborami.

Zapečená rajčata
rajčata, uzený sýr a mozzarella přiměřeně
počtu rajčat , sůl , čerstvá bazalka a oregáno,
grilovací koření, olivový olej
Do zapékací mísy, vymazané olivovým
olejem, naskládáme kolečka rajčat, okořeníme bazalkou, oreganem, grilovacím kořením a posypeme strouhaným uzeným sýrem.
Poklademe další vrstvu rajčat, opět koření
sýr a vložíme do trouby. Pečeme na cca
170°C asi 20 minut, pak na povrch roz-

- vakl -

Cuketová nádivka
1 střední cuketu,10dkg tvrdého sýra, 25 dkg
šunky, 2 vejce, 100 ml oleje, 1 cibuli, 4 stroužky
česneku, majoránka, 200 ml polohrubé mouky,
půl prášku do pečiva, zelená petrželka,
grilovací koření,sůl dle potřeby.
Cuketu oloupeme a na jemném struhadle
nastrouháme. Pokud je moc vodová, trošku
vymačkáme, taktéž sýr a uzeninu nastrouháme,
strana
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ale nahrubo. Cibuli nakrájíme a česnek nastrouháme najemno. Přidáme vejce, olej,
petržel, grilovací koření,sůl a mouku s práškem
do pečiva a promícháme. Pečeme na 170 °C
asi 30 minut. Podáváme se zeleninovým
salátem nebo kyselou okurkou. Můžeme jíst
i studené.

Zapečené palačinky
Usmažené palačinky 10 ks, 20 dkg uzeného
sýra, 450 g špenátu, 2 cibule, na bešamel:
100-150 g nahrubo strouhaného eidamu, 120 g
másla, hladká mouka, mléko, sůl, muškátový
oříšek.
Připravíme si palačinky, bešamel, špenát
podušený na cibuli, ochucený a rozmixovaný
(ani jsem ho nezahušťovala).
Na dno pekáče natřeme část bešamelu, na
palačinky rozetřeme část špenátu, nastrouháme na něj uzený sýr, srolujeme a naskládáme do pekáče. Takto zpracujeme všechny
palačinky a na ně poté natřeme zbylou část
bešamelu, posypeme strouhaným uzeným
sýrem. Zapékáme v troubě na 180 °C cca 30
minut.

Bruschetty
2ks velké ciabatty, francouzské bagety nebo
české večky, 500 g rajčat, čerstvá bazalka,
2 lžíce olivového oleje, 2 ks mozarelly, sůl a pepř,
olej - na opékání , snítka tymiánu - na ozdobu.
Ciabattu nebo francouzskou bagetu nakrájejte na plátky, lehce je potřete olivovým
olejem a opečte asi 3 minuty z každé strany.
Po opečení každý plátek lehce potřete
česnekem. Během pečení si v misce smíchejte
rajčata, mozarellu nakrájené na malé kostičky,
bazalku, ocet a olej. Opepřete a osolte. Směs
pokládejte na opečené a očesnekované plátky ciabatty. Bruschetty můžete na talířích
ještě ozdobit snítkou tymiánu.

Houbové karbanátky

/recept věnovala paní Jindřiška Klimešová
z Holubova, vyzkoušela jsem je a jsou
opravdu výborné/
Nakrájené, vydušené hřiby necháme vychladnout. Na jednu hodinu namočíme
ovesné vločky do vody, pak vodu slijeme
a přidáme česnek, pórek nebo cibuli pokrájené najemno, sůl,

jedno vejce a to vše promícháme v míse
s houbami. Můžeme přidat trochu strouhanky na zahuštění hmoty, ze které tvoříme
karbanátky, obalíme ve strouhance a zvolna
smažíme na oleji.

Medové sušenky
150 g másla, 3 lžíce medu, 3 lžíce vody, 100 g
cukru - lepší je třtinový, 1 hrnek ovesných
vloček, 1 hrnek hladké mouky, 1 hrnek kokosu
nebo 1/2 hrnku kokosu a 1/2 hrnku sekaných
ořechů dále 1/2 hrnku sezamových semínek,
1/2 hrnku slunečnicových semínek, skořice,
lžička jedlé sody.
Na hlubší pánvi rozpustíme máslo s medem
a vodou, za tepla vmícháme všechny ostatní
přísady, mokrýma rukama tvarujeme malé
kuličky, které zploštíme pokládáme na pečicí
papír, pečeme v troubě na 180°C asi 20 min.
Sušenky díky podílu medu rychle změknou a
v uzavřené plastové dóze vydrží v lednici
dlouho, výborné jsou i z mrazáku-jako
čerstvé.
Dobrou chuť všem, kteří naše recepty
vyzkoušejí.
- MS -

Country bál
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