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Informace starosty:

V současné době začalo OZ pro-
jednávat návrh nového územního
plánu Obce Holubov včetně osad
Třísov a Krásetín. Bylo dohodnu-
to, postupně informovat veřejnost
na jednotlivých jednáních ve všech
osadách, za účasti zpracovatele
územního plánu o tomto územním
plánu. Termíny jednání budou včas
oznámeny.

Jak jsem již zmiňoval ve zprá-
vě z jednání OZ, obec v současné
době zajiš�uje úpravu projektu na
ČOV a kanalizaci v Holubově.  Pro-

Zpr·va z jedn·nÌ OZ
Pracovní jednání obecního zastupitelstva obce Holubov 4. a 26. 7.2000 na obecním úřadě v Holubově
OZ projednalo - případně schválilo:

❏ Obec Holubov obdržela rozhodnutí o poskytnutí podpory ze státního fondu životního prostředí ČR na akci
“ČOV a kanalizace Holubov”. Bylo rozhodnuto zajistit aktualizaci projektu, protože rozsah a technické
řešení jsou   dány projektem z roku 1994. Veškeré záležitosti s přípravou stavby budou zajiš�ování do
října 2000, kdy by mělo dojít k podpisu smlouvy se státním fondem životního prostředí ČR.

❏ Žádost p. P. Bendy o zapůjčení sálu v Krásetíně - poplatek za nájem sálu byl určen na 500,-Kč.
❏ Žádost p. Bohaté o zapůjčení sálu v hasičské zbrojnici v Holubově na cvičení žen. Smlouva bude na 2

měsíce  za měsíční poplatek 200,- Kč.
❏ Postup prací na výměně oken v základní škole v Holubově. Práce budou prováděny ve dvou etapách:

letos okna v poschodí;  v příštím roce  vchodové dveřea okna v přízemí. Na opravu dostala obec dotaci
z Programu obnovy vesnice  z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 200.000,- Kč , ostatní finanční
prostředky ve výši 290.000,- Kč uhradí obec.

❏ Přípravné práce na opravě komunikace  pod “televizními bytovkami”. Tato cesta není majetkem obce,
proto OZ schválilo a pověřilo starostu  zajistit odhady a vyřídit odkoupení pozemků od jednotlivých maji-
telů. Teprve po vyřízení všech záležitostí bude provedena oprava cesty.

❏ Komunikace okolo rybníka v Holubově - v současné době bude  opravena část cesty od křižovatky hlavní
silnice až za Triobar, zbytek cesty až na náves bude opraven po založení kanalizace.

❏ Při plánované opravě fasády obecního domu čp. 78 vyměnit okna a jedny vstupní dveře, aby byl tento
objekt kompletně opraven.

❏ Stavebně  upravit šatnu ve školní jídelně na kancelář vedoucí ŠJ.
❏ Postup prací na úpravě jímání třísovského vodovodu.
❏ Obnovit zlatý terminovaný vklad v KB Český Krumlov.
❏ Dokončit vyrovnání pozemků s p. Kadlecem /majitelem bývalé restaurace u nádraží/ v komunikaci a od-

prodej zastavěné  plochy po nádrži na topný olej.
❏ Příspěvek hasičům z Krásetína na vzpomínkovou slavnost - 2000,-Kč.
❏ Příspěvek hasičům z Holubova na soutěž - 3300,- Kč.

jekt na tuto akci je z roku 1994, to
znamená, že se náklady na stavbu
zvyšují. Všichni chceme, aby stav-
ba splňovala všechna kritéria a zá-
leží nám i na životním prostředí
a pohodlí občanů. Realizace této
stavby nebude jednoduchá, bude vy-
žadovat i dobrou spolupráci s vámi
občany. OZ připravuje  společné se-
tkání občanů  s nejrůznějšími odbor-
níky  , kde bude veřejnost seznáme-
na s postupem prací na výstavbě
ČOV a zejména na budování kanali-
zace v celém Holubově.

Stavba ČOV a kanalizace Holubov
je nutná jako pro další rozvoj obce,

ale i pro místa kde kanalizace není.
V současné době máme možnost
tuto akci zrealizovat za pomoci
dotace státu. V budoucnu by pro-
blém čištění odpadních vod čekal
nás všechny a finanční prostředky
by musela hradit obec za značné-
ho přispění samotných občanů.

Pevně věřím, že všichni občané
pochopí  problematiku této složité
akce, a že se nám dílo společně
podaří.

- Jaroslav Franěk, starosta-
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Citáty, zamyšlení...
“Nejš�astnější  je ten, kdo má nejméně přání.”
                                                                  Buddha

Představte si, že byste mohli mít cokoli, na co byste pomysleli - rychlé
auto, dům, nejnovější hry na videu, tuny peněz ...
Takové fantazie jsou zábavné. Důležité však je , aby tato příjemná přání
neovládla váš život.
Zkuste si proto uvědomit, co všechno už vlastníte. Pokud něco nepotře-
bujete, darujte to někomu, komu se to může hodit. Omezte trochu své
materiální potřeby a budete mít čas a energii na věci, které jsou důleži-
tější.

“Prvním krokem k moudrosti jsou pochyby.”
                                                      Denis Diderot

Po celý život vám lidé říkají, jak máte myslet. Nejprve rodiče a učite-
lé, později přátelé, rádci, nadřízení, politici. Někdy je jednodušší při-
stoupit na cizí myšlenky, protože vlastní myšlení dá práci. Přesto je tře-
ba klást otázky a hledat odpovědi, je třeba se samostatně rozhodovat, je
také třeba své myšlenky hájit.

-Marie Hrušková-

Je sobota 8.7.2000 ráno a na ho-
lubovském nádraží stojí hlouček
skautů zdejšího oddílu. Každou chví-
li přijíždějí další, aby se nakonec
všichni vydali na cestu za táboro-
vým dobrodružstvím. Tak takhle
nějak to začalo. Dobrodružství  to
opravdu bylo. Přestože  na děti již
čekal připravený tábor s postavenou
kuchyní, jídelnou , stany tee-pee,
umývárnou, WC, zdravotním sta-
nem, ale i se dvěma laboratořemi,
zbývalo ještě dost prostoru pro zří-
zení staveb sportovního a jiného
charakteru. A tak přibyl indiánský
pink-ponk, hřiště s volejbalovou sítí,
informační vývěsky a také hrazení
za stany na případné sušení a vět-
rání spacáků.

Vš ichn i  se zabydlova l i  a  do
svých stanů si zhotovovali stolky
a poličky. Táborový život se poma-
lu rozbíhal včetně  ranních rozcvi-
ček, služeb v kuchyni i nočních hlí-
dek.

Do toho všeho se objevila zprá-
va, která informovala o ztracené
vědecké expedici. Všichni se bez
váhání  rozhodli vydat po stopách

Jak jsme letos tábořili
oné záhadné expedice a zároveň se
pustili do vědecké činnosti, která
zahrnovala praxi a znalosti v oboru,
meteorologie, botaniky, zoologie
a topografie. Při této činnosti byl na-
vázán nepřímý kontakt s domorodci
a pro zdárný průběh vědeckého bá-
dání bylo nutno přistoupit na podmín-
ky jejich života. A tak si mladí věd-

ci zhotovovali oděvy, různé ozdoby,
amulety apod. Mladí vědci byli nu-
ceni čelit překážkám v podobě zá-
keřných nemocí a nepřízně počasí.
Zřejmě právě nastalo období chladu
a deš�ů... Nic z toho však nemohlo
zlomit jejich odhodlání vytrvat. Ve
chvílích největšího mokra si společ-
ně, ve stanu vyhřátém ohněm, zpí-
vali za doprovodu kytar, nebo hráli
hry, ke kterým bylo třeba jen papír,
tužka a bystrá mysl. A tak vznikala
různá literární dílka, reportérské
články, příběhy, v nichž každé slo-
vo zač ína lo s te jným p ísmenem
a spousta dalších jiných zábavných
děl. Když ustal déš� a obloha se na
čas prosvětlila, propukaly všemož-
né  zábavné soutěže, sportovní ak-
tivity a veselé zápolenív družstvech.
Zbýval i čas na sbírání jahod a bo-
růvek. A při tom všem stále probí-
hala vědecko-výzkumná činnost.
Mladí vědci postupně zkoumali fau-
nu a floru určených lokalit , topogra-
ficky zmapovali určený zeměpisný
úsek a tuto oblast sledovali i mete-
orologicky. Všechny výsledky pozo-
rování a další postřehy pečlivě za-
znamenávali. Při takovém vytížení
nezbýval čas ani myšlenky na nář-
ky nad nepřízní počasí.

Když pak po týdnu přijeli rodiče,
s uspokojením zjistili, že jejich ra-
tolesti bez újmy přežily všechnu tu
nepřízeň a nemají nejmenší chu� na
návrat do pohodlí civilizace. Dovy-
bavili svá statečná dítka teplým prá-
dlem a táborovou kuchyň obohatili
čerstvou zeleninou ze zahrádek
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a množstvím kyprých koláčů a bá-
bovek. Mladí vědci, kteří potěšili své
rodiny svou samostatností a schop-
ností přežít i v obtížných podmín-
kách, poté vyprávěli své zážitky
z přehlídky výcviku služebních psů,
kterou pro ně zorganizoval sportov-
ní klub policie - kynologické sekce
z Dolního Dvořiště. My jsme si nao-
pak s radostí od každého z návště-
vníků opakovaně vyslechli příznivou
předpověï počasí na příští týden,
kterou slibovaly sdělovací prostřed-
ky a připravovali jsme se na uvítání
sluníčka... marně.

Čas našeho pobytu se přehoupl
do druhé poloviny a zdálo se, že
ubíhá mnohem rychleji. LV předpo-
vědi hezkého počasí zůstalo pouze
u příslibu, i když se snad trochu
oteplilo. Život v táboře nenarušilo
nic nepředvídaného, děti dál lovily
bobříky mlčení, hladu i odvahy. Do-
šlo i na výpravu do vzdálených pus-
tin za rýžováním neznámého vzác-
ného kovu, z něhož pak děti odlé-
valy amulety.

Tři hezké večery byly využity
k posezení u ohně se zpěvem, vy-
právěním a hraním zábavných příbě-

hů a scének, a to i za přispění vůd-
ců, kteří zde prokázali své ochotnic-

ké nadání ... Byla zde
odměněna také vědec-
ká činnost a pokusy
dorozumět  se
s domorodci. Ti pře-
dali mladým vědcům
poselství zanechané
jejich předchůdci spo-
lu s pokladem, jenž
byl spravedlivě rozdě-
len.  Pos lední
a závěrečný oheň byl
zároveň   ohněm slav-
nostn ím s l ibovým.
Svůj slib zde  složily
do rukou oddílových
vůdců  tři světlušky
a jedno vlče.

A je tu pátek. Balí
se kufry, batohy, tá-
bor se bourá. V dáli
houká vlak, který od-
veze všechny táborní-
ky zpět do civilizace,
nijak se však na ni ne-
těšíme. Sluníčko nám
svítí a všichni snad
odjíždějí  s pocitem,
že ce lá  táborová

 dobrodružství byla sluníčková.

-H.P.-

Již podeváté se v Holubově na
návsi sjeli vyznavači hasičského
sportu, aby zde změři l i  své sí ly
v požárním útoku. Kromě toho, že se
soutěžilo o hodnotné ceny,  byly obě
soutěže tj.”O pohár starosty Obce
Holubov” a “Memoriál Jana Vitka” při-
h lášeny do celoročních soutěží
v požárním útoku. V “Memoriálu” se
sbíraly body do  Velké ceny okresu
Český Krumlov, pořadí v “Poháru
starosty” přidělovalo body do celo-
roční Velké ceny Open 2000, jejíž
první ročník právě probíhá a kde spo-
lu  soutěž í  ne j lepš í  týmy
z Jihočeského kraje.

Do soutěže se přihlásilo 16 druž-
stev,  převážně z okresu Český
Krumlov, dále České Budějovice,
Jindřichův Hradec a Vimperk.

Prvními pokusy se většina soutě-
žících snažila udělat nějaký solidní
základní čas, proto soutěž probíha-
la spíše na j is totu a v  pokl idu.
V druhém kole  bylo vše jinak. Pře-

HasiËskÈ kl·nÌ na n·vsi v HolubovÏ

devším týmy, které se spolu setká-
vají téměř každý týden a jsou zapo-
jeny do Velké ceny Open 2000 si
nedarují ani setinu sekundy. Takže
především v druhém kole jsme vidě-

li opravdu precizní a velmi rychlé
útoky. Holubovští, kteří jsou zapo-
jeni do obou výš jmenovaných vel-
kých cen, nastupovali  s velkými
ambicemi. Byli po prvním pokusu
pátí a v druhém který byl velmi dob-
ře  rozběhnut, je zradila technika.
Těsně po započetí nástřiků do terčů
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praskla pravá hadice “C” a celý útok
netrval potřebných 23 sekund, ale
téměř minutu a vše bylo ztraceno.
Ani třísovští hasiči neměli svůj den
a zůstali daleko za svými obvyklý-
mi časy.

Poté, co vypadli z bojů favorité
z českokrumlovského okresu, se
o nejvyšší posty podělila družstva
následovně:

“O pohár starosty Obce Holubov”
1. místo   LišovČ.B  čas 22,58 s
2. místo   Todně Č.B.  čas  23,55 s
3. místo   Markvarec J.H.  čas  23,77 s

“Memoriál Jana Vitka”
1.místo   Markvarec  J.H.
součet obou časů      48,70 s
2. místo   Todně Č.B.
součet obou časů       48,99 s
3. místo   BUPAK  Č.B.
součet obou časů       49,01 s

Pro pořadatele soutěže SDH Ho-
lubov a starostu obce pana Jarosla-
va Fraňka bylo příjemné konstatová-
ní všech soutěžících, že soutěž
byla organizačně výborně připrave-
na a měla vysokou sportovní úro-
veň.

Závěrem děkuj i  všem členům
SDH Holubov, kteří zabezpečovali
technický provoz soutěže, rozhod-
čím a obsluhám při občerstvení. Dě-
kuji starostovi obce nejen za pod-
poru této soutěže, ale celoroční čin-
nosti hasičů v Holubově. Dále děkuji
Hasičskému záchrannému sboru
v Českém Krumlově za zapůjčení a
obsluhu elektronické nástřikové ča-
somíry a dále sponzorům, kteří sou-
těž pomohli zajistit finančně: rodině
Jana Vitka a Radkovi Konzalovi -
dětský textil Eliška ze Křemže.

-Petr Sviták,
starosta SDH Holubov-

Vltava pramení na Šumavě 1,5
km VJV od  Černé hory v nadmořské
výšce 1172 m a pat ř í
k nejvodnatějším tokům naší repub-
liky. V CHKO Blanský les je hlav-
ním tokem a tvoří  východní hranici
oblasti v délce 13 km. Do CHKO vté-
ká v Rájově (říční kilometr 270) a ob-
last opouší asi 7 km před Boršovem
nad Vltavou “U Cáby” (říční kilometr
257). V tomto úseku Vltava vytváří
typické zakleslé meandry a protéká
hlubokým údolím s průměrným spá-
dem 3,2 %.

Vltavské údolí představuje jedi-
nečný fenomén s různorodou flórou
i vegetací. Vzhledem k tomu, že říč-
ní tok patří mezi významné biokori-
dory, roznášející semena různých
rostlin, je bohatství rostlin v okolí
řeky Vltavy velmi vysoké. Území je
také ovlivněno blízkostí  Šumavy
a  Alp, a proto se zde objevují ně-
které šumavské a alpské druhy.

Typická pro kaňon Vlavy je zona-
ce vegetace. Charakter vegetace
pak závisí na celé řadě faktorů jako
je například spád řeky a rychlost pru-
dění vody, geologické podloží, klima,
místn í  geomorfologické poměry
a další faktory.

Vodní a pobřežní květena řeky Vltavy
v CHKO Blanský les

Vodní flóra řeky Vltavy je velmi
pestrá. K typickým zástupcům patří
lakušník vodní (Batrachium aquati-
le), který tvoří nejhojnější společen-
stvo řeky Vltavy. Lakušník vodní se
vyskytuje ve stojatých i tekoucích
vodách, v eutrofních až mezotrof-
ních, v hloubce 0,5 – 1 m. Je to pře-
vážně vytvalá bylina s dvojími listy,
ni�ovitými a lupenitými s řapíkem.
Květy jsou bílé, plody jsou nažky.
Druh je velmi proměnlivý. Vzácněj-

ším druhem je stolístek střídavo-
květý (Myriophyllum alterniflorum),
který se rozšířil v celém horním toku
řeky po zprovoznění ČOV v Českém
Krumlově. V Červeném seznamu ČR
je řazen mezi taxony ohrožené (ka-
tegorie II I .).  Druh roste obvykle
v oligotrofních tekoucích i stojatých
chladných vodách. Ojediněle u Zla-
té Koruny roste rdest prorostlý (Po-
tamogeton perfoliatus), který je řa-
zen v Červeném seznamu ČR mezi
silně ohrožené druhy (kategorie II.).

Břehy Vltavy tvoří pobřežní flóra
nejčastěji s ostřicí banátskou (Ca-
rex buekii), která vytváří podél bře-
hů rozsáhlé porosty, chrasticí ráko-
sovitou (Phalaris arundinacea), os-
trůvkovitě pak se zblochanem vod-
ním (Glycer ia maxima ) ,  místně
s kosatcem žlutým (Iris pseudaco-
rus), bršlicí kozí nohou (Aegopo-
dium podagraria), ptačincem haj-
ním (Stellaria nemorum), svízelem
přítulou (Galium aparine), pcháčem
zelinným (Cirsium oleraceum), kos-
tivalem lékařským (Symphytum of-
ficinale) aj. Podél řeky invadují za-
vlečené druhy - netýkavka žlaznatá
(Impatiens glandulifera), křídlatka
japonská (Reynoutr ia japonica)
a křídlatka česká (Reynoutria x bo-
hemica). Tyto tři druhy představují
velký problém, nebo� břehy zarůstají
uvedenými druhy a tím vytlačují pů-
vodní druhy. Jejich semena či oden-
ky se šíří vodou velmi rychle a za-
mořují celá území. Aby likvidace
těchto druhů byla úspěšná, musí se
začít s likvidací druhů od pramene.

Z dřevin rostou podél Vltavy ze-

ÑVodnÌ a pob¯eûnÌ rostliny ¯eky Vltavyì
(Foto: Alena Vydrov·)

Rdest Prorostl˝
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jména vrba křehká (Salix fragilis),
olše lepkavá (Alnus glutinosa), to-
pol osika (Populus tremula), jasan
ztepilý (Fraxinus excelsior) a javor
mléč (Salix platanoides). V keřovém
patře se uplatňují střemcha obecná
(Padus avium) ,  krušina olšová
(Frangula alnus), líska obecná (Co-
rylus avellana), vrba popelavá (Sa-
lix cinerea), vrba nachová (Salix
purpurea), vrba košíkařská (Salix
viminalis) aj.

V levobřeží řeky Vltavy vede tu-
ristická stezka. Její nástup je mož-
ný již ve Zlaté Koruně a lze po ní
dojít až do Boršova nad Vltavou.

O  vegetaci su�ových lesů a re-
liktní vegetaci na skalách podél Vl-
tavy budeme psát v dalším čísle.

Autor textu:
RNDr. Alena Vydrová

31.7. 2000, Vyšný,
SCHKO Blanský les

Okénko
do minulost

Osadní zvoníci

Kdy se stalo býti zvykem a oby-
čejem míti zvonek i ve vsích a ves-
ničkách není dobře známo, zdá se,
že zvony v dávném věku byla pou-
ze u kostelů a kaplí. Známo je však,
že v naší obci třísovský zvonek byl
pořízen r. 1781 u budějovického zvo-
naře Pernera. Kdy se tak stalo
v Holubově a Krásetíně jest nezjis-
titelno, pravděpodobně to bylo toho
času.

Zvonička byla obyčejně postave-
na uprostřed návsi nebo na některé
chalupě ve středu vsi. V Holubově
stála na návsi, v Krásetíně na cha-
lupě čp. 3 a v Třísově na chalupě
čp.15, tedy u nás - u Bínů. Toto pri-
vilegium míti zvonek na své chalu-
pě získal jeden můj prapraděd Vavři-
nec Syrový asi z toho důvodu,že se
konkrétně zavázal na svůj náklad
zakoupiti zvonek a na své chalupě
postaviti věžičku. Jmenovaný byl
truhlář  a postavil pěknou baňatou
vížku drobným šindelem krytou

s plechovou vlaječkou a plechovým
kohoutkem na vršku, který se tam
dle větru otáčel.

Zvonění za dřívějších dob bylo
považováno za čestnou funkci, zvo-
nění obstarával některý vážený hos-
podář nebo výměnkář, na chalupě
nástupce toho kdož zvonek pořídil.
Během času přestalo však zvonění
býti výsadou a poctou, ale stalo se
i nemilou povinností. Kde byly zvo-
ničky na návsi,  byli   zvoněním po-
věřováni obecní pastýři, obecní ko-
váři, nebo nějaký děd nebo bába
z pastušky.

Přímo břemenem stalo se pak zvo-
nění tam, kde byl zvon umístěn na
chalupě a zvonilo se v obývací svět-
nici. Tam již nebylo tak snadné zvo-
níka měniti a zůstávalo  stálou po-
vinností obyvatel chalupy. A toho
zvonění bylo za dřívějších časů
mnohem více než nyní. Zvonilo se
nejen třikrát denně, ráno v poledne
a večer  (obvyklé klekán, ale i kaž-
dý  pátek ve 3 hodiny odpoledne;
delší páteční zvonění “ke pěti ranám
Kristapána”. Mimo toho zvonilo se
všem častým mariánským procesím
z křemežska a brložska, které Tří-
sovem procházely do Kájova a Ří-
mova   a procesí vítalo se zvoněním
i na zpáteční cestě.

Také vícekráte do roka byl do vsi
zván kněz k nemocným, říkalo se “
s Pánembohem”. Zemřel-li nemocný
bez tohoto úkonu bylo pozůstalým

dlouho vytýkáno, že jej nechali ze-
mřít bez “zaopatření”. Bylo to mno-
hem horš í  prov iněn í ,  než že
k nemocnému nepozval i  lékaře.
K některému nemocnému byl zase
volán kněz třeba dvakrát během jed-
noho měsíce. Zvoniti se muselo ale-
spoň při příchodu kněze, kdy nesl
“Pána boha” Samosebou, že i při
úmrtí občana a jeho pohřbu se zvo-
nilo. Také se přede žněmi v neděli
odpoledne a k večerním májovým
pobožnostem krátkým zazvoněním
svolávali místní občané ke schůzce
prosebného procesí ku kapličkám
a křížkům mimo vesnici za zacho-
vání polní úrody. Šturmovalo se, t.j.
trhaně zvonilo na poplach v případě
požáru. To již ovšem nepamatuji, ale
zvonilo se prý u nás dříve i proti let-
ním bouřkám a rozháněla se mrač-
na s kroupami.

Jak v idno, bylo toho zvonění
a spojeného “vartování” procesí
a kněze k nemocným dosti. A zvo-
niti se muselo a to vždy v pravidelný
čas. A stalo-li se jednou za onoho
času, že zvoník ráno zaspal a raději
nezvonil, aby občany nemýlil a ne-
musel po případě zodpovídati otáz-
ky, kdo že to během noci zemřel
/v noci, tj. po večerním klekání, ze-
mřelým se zvonil umíráček až za
chvíli po raním klekání/. Takové ne-
zvonění bylo mu vyčítáno a byl upo-
zorňován, že má na svědomí tolik
hříchů, kolik lidí se proto nemodlilo
ranní “Anděl páně”.

Dle ranního zvonění se v mnohých
statc ích a  cha lupách vstáva lo ,
v poledně obědvalo a porovnávaly se
nástěnné hodiny a proto se dbalo na
správné dodržování času zvonění.

Svědomitý zvoník měl sám dobré
nástěnné hodiny. U nás doma měli
jsme ještě pro kontrolu malé sluneční
hodiny. Byl to na okenním prkénku
učiněný zářez, na který přesně
v poledne okenní rám vrhal svůj stín.
Často my děti při slunečním jasu
jsme musely dávati pozor na stín
rámu okna a když došel čáry záře-
zu, upozornily jsme matku, aby již
zvonila a případně opravila nástěn-
né hodiny.

K žádosti matky, které zvonění
zejména v letní době činilo potíže
a nesnáze a argument, že sloupy, na
nichž stála věžička se zvonem jsou
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již chatrné, byl roku 1901 zvonek
v Třísově přemístěn do nové vížky
postavené na kovárně staroused-
lých. V době Protektorátu byl pak
z kovárny   přemístěn na hasičské
skladiště.

Tolik  tedy  z péra kronikáře pana
Matěje Bíny z Třísova a nyní pár
poznatků ze současnosti.

I v dnešní přetechnizované době
má zvon své nezastupitelné místo a
poslání. V Třísově je stále umístěn
na hasičské zbrojnici a případnou
potřebu zvonit obstarává paní Marie
Síkorová, (před ní léta letoucí zvo-
nila její babička paní Strnadová).

V Holubově na návsi je zvon osa-
zen na stylové zvoničce a zvonění
zastává již léta paní Blažena Ond-
ráková. Krásetínští mají zvon taktéž
na hasičské zbrojnici. Řadu let zvo-
ni la paní Eleonora Buštová, ale
i dnes  zůstává ovládání již automa-
tického zvonění v rodině Buštů.

Zvon k vesnici patřil a patří, věř-
me že i patřit bude. Živé svolává,
mrtvé oplakává - platí stále.

-Ivan Svoboda-

Slovo lékaře
Rakovina prsu

Rakov ina prsu je  ne jčastě jš í
zhoubný nádor u žen. Do třiceti let
ženy je poměrně vzácný, ale po tři-
c í tce jeho výskyt poměrně rychle
stoupá a mezi 30. a 70.rokem ženy
je největší. U mužů se rakovina prsu
vyskytuje velmi málo.

Výskyt rakoviny prsu postupně
stoupá, na čemž se jistě podílí i lepší
vyšetřovací možnosti, nebo� se čas-
těji diagnostikuje. Úmrtnost na rako-
vinu prsu též stále stoupá, i když
díky novým léčeným metodám po-
maleji.

Ne u každé ženy je riziko výsky-
tu rakoviny prsu stejné. Rizikovost
ženy pro toto onemocnění by měl
znát dispenzarizující lékař a vysoce
rizikovým ženám věnovat větší po-
zornost. Největším rizikem je výskyt
rakoviny prsu u pokrevně příbuz-

ných. Pokud má žena rakovinu prsu
na jedné straně, častěji se najde ra-
kovina i v druhém prsu. Dalším rizi-
kem je časný nástup do období plod-
nosti projevující se prvními měsíčky
a prod loužené období  p lodnost i
s pozdní menopauzou.  Rizikovou je
i žena, která má své první dítě po
28. roce svého života a žena bez-
dětná. Samotné kojení má zde zřej-
mě svůj ochranný účinek. Uvažuje
se i o negativním vlivu některých an-
t ikoncepčních preparátů, zejména
začne- l i  se  s   je j ich  už íván ím
v raném mladistvém věku a jsou-li
užívány po mnoho let.  Rizikovým
pro rakovinu prsu je i vysoký příjem
tuků,  nadbytečný př í jem energ ie
a nadváha, ale i pravidelné holdování
alkoholu a konečně i častější rent-
genování.

Každá čtenářka s i  po přečtení
těchto řádek mohla zhodnotit svoje
osobní riziko a položí si otázku, co
s tím. Sama již vidí, že některá rizi-
ka může aktivně ovlivnit a jiná neo-
vlivní. Je třeba vědět, že sebelepší
vyšetřování neovlivní výskyt rakovi-
ny prsu, ale může podstatně ovliv-
nit úmrtnost na ni.

Každá žena by si měla své prsy
pravidelně vyšetřovat sama. Nemě-
la by se spoléhat na hnětení prsty
partnera, který má většinou jiné zá-
jmy než s ledovat  kva l i tu  tkáně
v prsu. Samovyšetřování prsu pro-
vádí žena vleže na zádech a nejlé-
pe srovnává pohmatový ná lez
v obou prsech. S každou změnou se
poradí se svým lékařem. Časem do-
káže rozpoznat změny během men-
struačního cyklu, které jsou normál-
ní. Ale každá nově nahmataná se-
bemenší bulka by měla být předve-
dena lékaři, i když ne každá změna
musí znamenat rakovinu. Stejně tak
každá změna povrchu, tvaru i veli-
kosti viditelné v zrcadle, vpáčená
bradavka, jakýkoliv neobvyklý výtok
z bradavky, ale i bolest a bolestivost
bez příčiny či prostý neurčitý nepří-
jemný pocit v prsu mají být důvodem
k návštěvě lékaře.

Prohmatání prsů lékařem by mělo
být součástí každé preventivní pro-
hlídky. Avšak svědomitý a pečlivý
praktický lékař by si t ím záhy vy-
sloužil  zejména od starších žen ti-
tul perverzníka a dosáhl by toho, že
by k němu přestaly chodit na preven-
tivní prohlídky. Toto vyšetření je do-
ménou gynekologů a nemělo by chy-
bět jako součást onkologické prohlíd-
ky při pobytu v nemocnici.

Dalš í  bezbolestné vyšetření  je
mammografie, ultrazvukové vyšet-
ření prsu.

Provádět toto vyšetření jako scre-
ening má smysl jen od 50 do 70 let.
V  tomto věkovém rozpět í  snižuje
úmrtnost o 25-40%. Zajímavé je , že
do padesáti let věku ženy toto scre-
eningové vyšetření úmrtnost statis-
ticky významně neovlivňuje. Osob-
ně se domnívám, že je to větší ote-
vřenost í  mladš ích žen k   lékař i
a zejména tím, že mladší ženy při
podivném nálezu v prsu přicházení
k lékaři bez prodlevy. Nečekají tak
dlouho, co to bude dělat a raději se
nechají dříve vyšetřit.

Další vyšetření jsou již náročněj-
ší. Jde zejména o biopsii, odebrání
tkáně jehlou a vyšetřením tkáně pod
mikroskopem, mikroskopické vyšet-
ření výtoku, rentgenové vyšetření,
tomografie...

Po stanovení diagnozy a stadia
onemocnění se rozhodne onkologic-
ký tým na léčebném postupu. Jde
o chirurgické řešení a jeho rozsah,
chemoterapii a ozáření . Posloup-
nost postupů, preparáty a dávková-
ní se stanovuje podle nejnovějších
statistických sledování úspěšnosti
léčby.

Největš í  bolest í  je ,  že některé
ženy př í l iš dlouho váhaj í ,  než se
svými obtížemi zajdou za svým lé-
kařem, a že dlouho váhají před do-
vyšet řen ím podezře lých ná lezů.
Měly by vědět, že ne každý pode-
zřelý nález je hned rakovina. A že
při rakovině včas  diagnostikované
se nemusí hned brát prs s vybráním
uzl in v podpaží ,  a le že někdy se
může jen vyjmout nádor a prs za-
chovat.

Milé ženy!
Nepřeju vám to, ale jisté je , že

určité procento z vás tato záludná
nemoc potrefí. Čím dříve ji zjistíme,
tím větší šance pro vás. Samovy-
šetřování prsu je jednoduché, nebo-
lest ivé a nic vás nestoj í .  Věnujte
tomu čas alespoň  čtyřikrát do roka.
Podezřelý nález neprodleně sdělte
svému lékaři.  Věnujte svůj čas pra-
videlným preventivním prohlídkám
nejen u svého praktického lékaře,
ale i u svého gynekologa. A nejen
vy mladší, ale i vy starší, které ří-
káte, že na vás už nezáleží. Něko-
mu na vás záleží určitě!

-MUDr. Bohumír Šimek -
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Veronika LIŠKOVÁ
Holubov

panu Václav PRAJER
 Třísov - 75 let
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NOVÍ  OBČÁNCI
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Mlsání
Do srpnového čísla našeho Zpravodaje nám nabídla svůj vyzkoušený
recept paní Zdeňka Koubová z Krásetína

Letní polévka
Dáme vařit 1,5 l vody, osolíme a případně okořeníme vegetou či jiným
kořením a postupně přidáváme 2 velké cibule na plátky, na proužky
nakrájené 2 papriky, 1,5 lžíce rýže, 1 malý rajský protlak a jemně na-
krájenou uzeninu /klobásku/.  Když je rýže měkká polévka je hotová,
přidáme kousek másla a petrželku.

Zkuste a uvidíte, je to  prázdninová rychlovka  a opravdová dobrota
- dobrou chu� přeje

- MS-

Omluva
Omlouváme se

paní Haně Bezděkové, ředitelce
mateřské školy, že pod její článek

o činnosti mateřské školy
v Holubově  se omylem dostala

zkratka ZŠ na místo MŠ.

redakce

Rostou ...


