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Zpráva z jednání zastupitelstva obce,
která se konala 16.12. a 28. 12. 2009
v Holubově
ZO projednalo a schválilo:
Rozpočet Obce Holubov na rok 2010, který
je postaven na skutečnosti příjmů minulého
roku. Daňové příjmy byly nižší asi o 800 000
Kč, při projednávání byly podrobně rozebrány jednotlivé kapitoly rozpočtu, přiložená
tabulka je souhrnný přehled příjmů a výdajů
obce.
Rozpočtové změny č. 5 a 6
ZO - valná hromada společnosti Lanová dráha obce Holubov s.r.o. schválilo zakoupení
zánovního služebního vozidla

Mnoho štěstí, zdraví,
osobních i pracovních
úspěchů vám v novém roce
přeje
Jaroslav Franěk,
starosta obce Holubov

Informace starosty obce:
Starosta informoval o zprovoznění pracoviště CZECHPOINTU na našem obecním úřadě.
Dále starosta zhodnotil velmi dobrou spolupráci s firmou Grafobal Artypa Holubov s.r.o.
- Jaroslav Franěk -

PŘÍJMY (TIS. KČ)

VÝDAJE (TIS. KČ)

strana

1

Veřejná sbírka na stavbu obecní kapličky
Jak jsme psali v minulém čísle našeho zpravodaje, obec zahájí v brzké době stavbu
obecní kapličky, stavba nebude realizována z obecního rozpočtu, bude financována pouze ze sbírky a sponzorských darů. Veřejná sbírka se koná od 15. 1. 2010 do
31. 12. 2010 na území celé ČR.
Prosíme všechny, kdo mohou a chtějí pomoci, aby buď zašli na obecní úřad, kde
máme sběrnou listinu, nebo máme zřízen zvláštní účet u Komerční banky a. s.
v Českém Krumlově – číslo účtu 43-6290960217/0100, na něj můžete svůj příspěvek
odeslat ze svého účtu nebo částku složit přímo v Komerční bance.
Všem, kteří na naši kapličku přispějí, předem moc děkujeme.
- Jaroslav Franěk, starosta obce -

ZPRÁVY ZE ŠKOLY - CO NÁS BAVÍ
Téma roku 2009/10:
Les a klimatické změny
Les a klimatické faktory – srážky
Všimli jste si někdy, co se děje, když
v lese prší? Voda stéká po kmenech,
kape z listů anebo prší rovnou na zem,
že? Ale přemýšleli jste někdy nad tím,
co se s vodou děje, když pršet přestane?
Inu, možností je celá řada.
Voda se může vsáknout do země.
A věřte, že když se jednou do takového

RECYKLOHRANÍ
Naše škola je druhým rokem zapojena
do projektu, který se zabývá tříděním
elekroodpadu. Žáci sbírají použité
baterie, malé vysloužilé elektrospotřebiče a plní různé úkoly, za které získává
škola body. Body vyměníme za věcné
odměny. Od září roku 2009 přistoupila
do Recyklohraní také společnost
EKOLAMP s.r.o., která se zabývá
zpětným odběrem a recyklací osvětlovacích zařízení. Proto jsme dostali úkol
k Vánocům, ve kterém světla a světýlka
vánočního stromečku hrají důležitou
roli. Vyrobili, ozdobili a rozsvítili jsme
vánoční stromek, vyfotili jsme ho a tuto
fotografii jsme použili pro vytvoření
vánočního přání pro Recyklohraní.
- JN -

lesa voda vsákne, tak tam pak velice
dlouho vydrží. Proto jsou lesy nepostradatelné pro zadržování vody v krajině.
Bez nich by voda jen rychle stekla do
údolí a na kopcích by pak nebyla žádná.
V mnoha oblastech by tak bez přítomnosti lesů neexistovaly prameny, potůčky a tedy ani žádná pitná voda v lesních
studánkách, kam se chodíme osvěžit.
Předchozí větou už tak trochu naznačujeme, co se děje s vodou, která odteče?
Z malých potůčků, vznikajících vlivem
srážek v lese, se stávají potoky, říčky
a řeky, které nakonec tečou do moře
a do oceánu.
A co voda, která se nevsákne ani neod-

teče? Tu les odpaří. A co vlastně ten
výpar znamená? Když už mají stromy
hodně vody a v lese je navíc teplo
(třeba proto, že po dešti vysvitlo
slunce), tak začnou vodu odpařovat
z listů, anebo se odpařuje voda přímo
z půdy. Díky tomu je pak v lese vlhčeji než v místech, kde žádné stromy
nejsou.
Výpar rovněž způsobuje, že nad lesy
mnohem častěji prší. Nad lesem se totiž
díky němu nakumulují mraky, ze
kterých pak opět prší. Samozřejmě ale
musí jít o větší celky lesa, nad pár
stromy se totiž výpar snadno rozpustí
a žádné mraky se nad nimi nevytvoří.

Dobrodružství sněhové
závěje - 17. 12.
Předvánoční čas v naší škole se již
neobejde bez chystání na besídku.
Úplně všichni se věnovali přípravám
programu a dárků pro školní vystoupení v holubovském sále.
Vánoční nálada pokračovala ve škole,
u stromečku si všichni rozbalovali
dárky. Největší radost udělala dětem
nová a veliká plazmová televize. - JN -
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Tříkrálové koledování
……My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví
vinšujem vám….tato slova známé koledy
zpívaly děti z náboženství v ZŠ Holubov
v pátek 8.1. 2010. Ale zazpívat ji ve škole se
nám zdálo málo a tak jsme se dohodli, že
navštívíme domovy dětí docházejících na
náboženství. Dveře domů jsme označovali
písmeny K+M+B a letopočtem. I když jsem
dětem vysvětlovala, že jednotlivá písmena
jsou zkratkou latinské modlitby Christus

mansionem benedicat – Kristus ať požehná
(tomuto) příbytku, myslím, že do paměti se
jim vrylo spíše pozdější označení králů:
Kašpar, Melichar, Baltazar. Cestou Holubovem jsme také zavítali do obchodu p. Pelecha. Viděli jste tam naše znamení? Obraceli
se na nás i štědří kolemjdoucí a tak když jsme
celí prokřehlí sčítali naše dary, truhla vydala
1.233 Kč. Tyto peníze putují na náš obecní
úřad a jsou příspěvkem na stavbu holubovské kaple.
- Helena Čížková -

Svátek Zjevení Páně, lidově zvaný "Tří Králů",
je svým obsahem téměř totožný s vánočním
svátkem Narození Páně. Svátek "Tří králů"
klade ale důraz na něco trochu jiného.
V obou jde o to, že se Bůh zjevuje jako člověk,
dokonce jako narozené dítě.
K nově narozenému dítěti Ježíši nejprve

přiběhnou prostí pastýři. Ti přijdou pohnuti
vnitřním puzením, které vychází z jejich
srdce. Jdou za někým, kdo je jako oni, kdo
patří do Izraele. K témuž dítěti o něco málo
později dorazí i králové - mudrci. Ti z pohybu
a postavení hvězd neomylně vyčtou, že se
narodí velký král, a to v Izraeli. Jsou to cizinci
a jinověrci. Je úsměvné, jak tito mužové vědy,
moderně řečeno intelektuálové, kteří se
dobrali poznání o narození krále králů
složitými výpočty, věděli o něm dříve, než
k narození došlo, přišli pozdě.
Ve svátku "Tří Králů" se tedy Kristus zjevuje
i nevěřícím, či jinověrcům a v postavách
svatých králů je zosobněno přijetí Krista za
krále všech. Scéna klanění králů přinášejících
dary připomíná holdování velmožů a králů

v alsaských zemí nově korunovanému králi.
Svátek Tří Králů odjakživa doprovázely různé
lidové zvyky. Ve střední Evropě je zažité
žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena C+M+B, u nás
v Čechách obvykle K+M+B. Nejsou to ale
patrně počáteční písmena jmen "Třech
králů": Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se
lidově traduje, nýbrž zkratka latinského
"Christus mansionem benedicat": "Kristus
žehnej tomuto domu".
- Jessica Haug, 5. ročník -
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Mateřská škola Holubov
CO SE U NÁS V MATEŘSKÉ ŠKOLE DĚLO V PROSINCI 2009:

- Dne 1. prosince navštívili naši předškoláci své kamarády v 1. třídě ZŠ
Holubov. (foto č. 3)
- V pátek 4. prosince děti přednášely na mikulášské besídce sv. Mikuláši a andělovi. (foto č. 1)
- Dne 8. prosince přijelo do školky divadélko Kašpárek s pohádkou
„Vánoční štěstí “. (foto č. 4)
- V týdnu od 14. – 18. prosince ve školce vykonávaly praxi dvě
studentky Vyšší odborné zdravotnické školy. (foto č. 5)
- Ve čtvrtek 17. prosince proběhla v holubovském sále vánoční besídka. (foto č. 2)
- V pátek 18. prosince naše děti měly vánoční besídku s nadílkou
u stromečku ve školce. (foto č. 6)

1

více na www.ms.holubov.cz
V ÚNORU 2010 SE V MATEŘSKÉ ŠKOLE TĚŠÍME NA:
- Dne 2.února půjdou naši předškoláci zhlédnout výuku žáků do
1. třídy ZŠ Holubov.
- Dne 15. února přijede divadélko Okýnko s pohádkou „ Čárymůrka„
- JN -
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Vánoce v klubu Holoubek
Ráda bych se ještě vrátila zpět do prosince
roku 2009. Děti společně s maminkami, které
navštěvují klub Holoubek se již s příchodem
adventu chystaly na krásné oslavy Vánoc.
Nejprve prožívaly chvíle napětí se Svatým
Mikulášem. Těsně před Vánocemi si okamžiky radosti a štěstí vychutnaly společně
u našeho vánočního stromečku. Radost byla
veliká, protože ježíšek na nikoho nezapomněl a každému přinesl dáreček – knížku

plnou pohádek. Ježíšek si vzpomněl i na klub
Holoubek a přinesl nám několik dárků, se
kterými si děti budou moci hrát celý rok.
Maminky přinesly vánoční cukroví, které
rychle zmizelo v nedočkavých bříškách
našich drobečků. Zazpívaly jsme si několik
vánočních koled, zapálily svíčky na adventním věnci a na všech dětech bylo vidět, že se
jim prožité Vánoce v Holoubku moc líbily.
Přiložené fotografie vás jistě vnesou do
atmosféry lépe, než mnou napsané vyprávění.
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Maminky, které dříve klub Holoubek založily, se již tradičně sešly v adventním čase
v hasičárně, aby připravily vánoční kroužek.
Ten je samozřejmě určen již dětem starším.
I tentokrát se nám podařilo vytvořit nejen

několik krásných vánočních dekorací, ale
i krásnou vánoční atmosféru, kvůli které se
sem rádi vracíme každoročně zpět.
Na závěr bych chtěla poděkovat panu
Pelechovi, který ani letos nezapomněl

poslat dětem z Holoubka Mikulášskou
nadílku.
Za maminky klubu Holoubek
- Ivana Křivánková -

Činnost kolektivu mladých
hasičů SDH Třísov

Ligu letos pořádaly sbory Omlenice, Český
Krumlov, Brloh, Dolní Dvořiště a závěrečnou, náš Třísov.
Po výsledcích, které ne vždy odpovídaly
šikovnosti dětí, ale chybám trenéra, se
přestavovaný tým mladších žáků umístil
celkově na 7. místě. Starší žáci si dokázali
udržet formu z loňska a obhájili 2. místo.
Další ze soutěží, kterých jsme se účastnili, byl
okrsek v Chlumu, kde jsme se umístili na 1. a 2.
místě. Okresní kolo Hry Plamen 2009 v Brloze
přineslo výsledky: mladší žáci 3. a starší 2. místo.

Ročník Hry plamen 2010 začal podzimním
závodem požárnické všestrannosti v Malontech. Naše starší družstvo dokončilo
závod za velmi špatného počasí na pěkném
3. místě.
Nejen soutěžím se věnuje naše práce s dětmi,
ale chladné měsíce roku trávíme v klubovně
výrobou obrázků do každoroční soutěže
PO očima dětí. Hlavně zásluhou některých
rodičů se opět uskutečnil oblíbený Karneval,
který začíná přitahovat i děti z okolí.
Tradiční jarní soutěžní odpoledne se

Rok 2009 je za námi a já
vás mohu seznámit s prací
kolektivu mladých hasičů
SDH Třísov.
16 dětí, které jsem poskládal do jednoho družstva mladších žáků
a jednoho družstva starších čekalo 5 kol
okresní ligy a tradiční Hra plamen.
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jmenuje Velikonoční koulení, kde soutěží
nejen děti, ale i jejich rodiče v několika
veselých soutěžích.
Další velmi vydařenou akcí pro všechny
děti, ze kterých snad jednou budou další
malí hasiči, byl Pohádkový les, plný zajímavých stanovišť s úkoly.
Řadu let se koná prázdninový pobyt
na Lipně. Letos opět výborný. Opět za
přispění některých rodičů si všichni chatu
výborně užili, bez ohledu na počasí si

stále někdo s někým něco hrál a když
konečně vylezlo sluníčko, soutěžilo se i ve
vodě. Večery u táboráku s kytarou byly
další neodmyslitelnou součástí celého
týdne.
Na konec roku jsme mohli jet na návštěvu
Hasičského Záchranného Sboru v Českých
Budějovicích, kde si děti prohlédly a osahaly moderní hasičskou techniku. Další částí
celodenního programu byl oběd v KFC, ale
hlavně plavecký bazén, kde i ti nejmenší

ukázali, že se vody nebojí. Celý rok byl
náročný a další nás jistě čekají, protože já
nyní z časových důvodů nemohu a ani
nechci pokračovat v práci s mládeží, bude
děti trénovat nový vedoucí.
Nyní mohu už jen poděkovat všem za
pomoc a podporu při práci s našimi
následovníky, kterým jsem se snad dobře
věnoval několik krásných let.

GIGAGALAXY ZOOM

tých oblastí v Mléčné dráze byly pořízeny
na jednom z nejlepších pozorovacích míst
na Zemi. Projděte se kolem třpytivého pásu
Mléčné dráhy, ponořte se do jejího středu
v souhvězdí Střelce a seznamte se zblízka
s mlhovinou Laguna. Lákají vás Magellanova mračna, Omega Centauri, Trifid, či mlhovina Kočičí tlapka? To všechno vám nabízí
Gigagalaxy Zoom.
Výstavu připravili pracovníci Hvězdárny a planetária České Budějovice s pobočkou na
Kleti ve spolupráci s European Southern
Observatory Education and Public Outreach Department. Projekt GigaGalaxy Zoom
připravila Evropská jižní observatoř (ESO) v
návaznosti na záměry Mezinárodního roku
astronomie (IYA2009).

Poprvé v České republice a jedině v Českých Budějovicích !
Výstava je otevřena pro veřejnost od
6.ledna do konce června 2010. Přístupna je
v otevírací době českobudějovické Hvězdárny a planetária ve výstavní hale. Na
výstavu je vstup volný. K výstavě připravujeme doprovodný program – filmy, datové
projekce atd. Sledujte naše WWW stránky.

aneb fascinující výstava na Hvězdárně a planetáriu
České Budějovice

PONOŘTE SE DO MLÉČNÉ DRÁHY !!!
Projekt GigaGalaxy Zoom nám umožňuje
porovnat fascinující pohled na noční
oblohu viděnou lidským okem s detailním
záznamem profesionální techniky používané v astronomickém výzkumu. Prostřednictvím tří obřích, několikametrových snímků
ve vysokém rozlišení lze porovnat, jak se
mění pohled na naši Galaxii, zvanou též
Mléčná dráha, díváme-li se pouhým okem,
amatérským dalekohledem nebo velkým
profesionálním teleskopem. Snímky boha-

- Kouba Miroslav ml. -

Více informací najdete na:
http://www.hvezdarnaCB.cz
http://www.eso.org
http://www.gigagalaxyzoom.org
Hvězdárna a planetárium České Budějovice
s pobočkou na Kleti
e-mail klet@klet.cz

Země Koruny české
Panovník Karel IV. roku 1348 vydal soubor třinácti listin, které
potvrzovaly privilegia českých panovníků. Dvě z nich měly
povahu ústavního zákona. Vzniklo soustátí, nazývané země
Koruny české. Označovala se tak území, která přímo nebo
zprostředkovaně spadala pod vládu českého panovníka.
Nejvýznamnější součástí bylo České království, Morava, Horní Lužice a slezská
vévodství. Během vlády Karla IV. přibyly do tohoto svazku i Horní Falc, Dolní Lužice
a Braniborsko. Rodové území Lucembursko v r. 1354 povýšil panovník na vévodství, ale vládu v něm svěřil svému nevlastnímu bratru Václavovi.
Karlovi IV. nazývanému jako „ Otec vlasti“ náleží v evropských dějinách místo
nejvýznamnějšího pozdně středověkého panovníka. Udržoval mocenskou rovnováhu mezi církví, šlechtou a panovníkem. Tento soulad představoval dobrou podmínku pro řádný chod státu. Prosadil korunovaci svého
nejstaršího syna Václava českým a římským králem ještě za svého života a pro svého druhého syna Zikmunda korunu polskou. Karel IV. zemřel
29. listopadu 1378. Po jeho smrti, jak se předpokládalo, se ujal Václav IV. vlády v Českém království, Slezsku i v části Lužice. Na Moravě vládla
markrabata - Karlovi synovci Jošt a Prokop. Polská koruna však Zikmundovi nepřipadla, ale získal uherský trůn, který mu vše vynahradil.
Zajímavosti: 7. dubna 1348 Karel IV. založil pražskou univerzitu, která obsahovala fakultu svobodných umění, lékařskou, theologickou a právnickou. Toto vysoké učení bylo otevřeno pro učitele i studenty z celé západokřesťanské Evropy. Vyučovacím jazykem byla latina.
-DB-
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Chřipka
Tak máme první vlnu za sebou. A díky moudrosti a kázni pacientů nám nikdo na prasečí
chřipku nezemřel. Do ordinace přišlo jen pár
pacientů, u kterých bylo důvodné podezření
na chřipku. Přesná diagnostika je neúměrně
drahá a z praktické individuální medicíny

Sen o společnosti
Nedávno jsem měl chřipku. A nemusela být
ani prasečí. Horečka. Únava. Spavost.
A myšlení jak dům po výbuchu granátu.
Viděl jsem zemi, neznámou zemi, zbídačelou válkou. Tu zemi lstí ovládli komančové,
nebo jak si říkali. Možná si to pletu s máyovkami. Ale vždyť je to jedno. Myšlení těch
komančů vycházelo z křesťanství. Jen to
nebe chtěli mít už na zemi. A když tu zemi
svou lstí získali, proměnili Boží lásku a spravedlnost v ďábelskou nenávist a závist.
K ovládnutí užívali nepřátel z právě skončené války, později i obyčejné lidi. Znali
příběh z Bible, ve kterém ďábel svádí ke
hříchu Ježíše oslabeného čtyřicetidenním
postem. Věděli, že většina lidí se nechá
chytit do pasti na dobré živobytí, na podíl
na moci a na slávě. A ti, co jim upadli do
jejich sítí, byli přivedeni k tomu, aby jim
pomáhali ovládnout ostatní strachem,
ztrátou dobrého bydla, fysickým a psychickým týráním a dokonce smrtí pro výstrahu
ostatním. Slibovaný ráj na zemi postupně
proměňovali v peklo na zemi. Mnoho
spravedlivých bylo přibito na kříž. Obyčejní
lidé směli pravdu říkat jen šeptem a lži
veřejně skandovat nahlas.
A přišel čas, kdy stále více jedinců si začalo

Česká pýcha
V historii Evropy se v různých národech
objevovaly osobnosti, které si uvědomovaly nezbytnost sjednocení evropských
národů do jednoho funkčního celku. V naší
zemi můžeme jmenovat jako panevropana
svatého Cyrila, svatého Metoděje, druhého
českého biskupa svatého Vojtěcha, císaře

ČSSD a ODS
Jen hlupák a člověk, jemuž je osud své
země zcela lhostejný, volí strany prorostlé
organizovaným zločinem, které si ochočily
soudnictví a policii do svých služeb, kterým
nevadí, že žijí z organizovaného zločinu,
které nejsou ochotny řešit defraudace z
peněz na naše zdraví řádově v desítkách
miliard korun ročně, které dávají přednost

nepřínosná. Co s nakoupenou vakcínou proti
prasečí chřipce? Zdravotníci ji převážně
odmítli, chronicky nemocní pacienti ji
převážně odmítli, nyní jsou na řadě občané
nezbytní pro fungování společnosti, a když
bude vakcinace prokazatelně bezpečná,
možná se nechají naočkovat i naši politici.
Organizace zajištění společnosti proti
pandemii nebyla zcela úspěšná, ale naštěstí
tato pandemie nebyla tak zákeřná, jak se
jevila na svém počátku. A tak nejen u nás, ale
i v okolních státech, zůstávají mnohé vakcinační dávky nevyužité. Ve Francii jde
o miliony nevyužitých dávek.

Pandemie prasečí chřipky se nám zmírňuje
a stává se běžnou sezónní…
- MUDr. Bohumír Šimek -

uvědomovat svou ztrátu občanství, ztrátu
identity a rozvoj pekla na zemi. A tak náhle
v listopadu, nebo to bylo v lednu, vždyť je
to jedno, začal přetékat pohár trpělivosti.
Lidu se začaly znechucovat hlasitě proklamované lži, které byly čím dál tím směšnější, a nastrčení vládcové hloupější, že strach
byl menší a menší. A když ti vládcové udělali nesmyslnou chybu, lid se postavil proti
nim. Ale to již ti elitní komančové, co řídili ty
nastrčené vládce, ve skutečnosti ovládali
tuto společnost ve skrytosti. A tak v tom
měsíci, lhostejno kterém, se sešli zástupci
týraného, odosobnělého lidu s nastrčenými
neschopnými vládci, dojednali hedvábné,
nebo jaké, předání formální moci do
nových rukou. A nikdo netušil, že moc
předávaná lidu je vlastně předávaná lidem,
které si komančové stačili vychovat a infiltrovat jimi lid.
Elitní komančové nevystoupili ze skrytosti
a dále rozehrávali společnost ďábelským
stylem, nenávistí, závistí, touhou po majetku, touhou po slávě a touhou po dobrém
bydle. A morálně vykořeněný lid, který
ztratil svou identitu, své občanství, svou
čest, svůj smysl pro spravedlnost, smysl pro
pravdu… marně věřil svým vůdcům, že
zvítězila láska a pravda.
Komančové pro lepší zdání moderní demo-

kracie, dokonalejší než v minulém režimu,
stavěli mnoho stran s různými ideologiemi,
které lid neznal, a v každé měli své lidi.
Nejúspěšnější ze všech stran byly strana
Pravá a Levá. Ty dokázaly vyhecovat lid, že
prakticky jen tyto dvě strany měly šanci na
vládnutí. Voliče ovládali známým způsobem, nenávistí, závistí, lží, korupcí a komančí protekcí. A lidé vykořenění se ztrátou
identity si ani nevšimli, že členové těchto
stran nerozlišují pravou a levou ruku. Volební zákony udělali tak, aby jejich případní
konkurenti se nemohli dostat k moci
a ukončit tak jejich vládu. Ostatně všechny
strany, které by hlásaly pravdu a spravedlnost byly předem odsouzené k zániku.
Skrytí komančové měli dost ochotných lidí,
kteří by je rozložili zevnitř... A ty velké strany
si stále vzájemně upevňovaly svou moc
korupcí a komančí protekcí, pro chamtivost
svých členů se nechaly prostoupit organizovaným zločinem, ochočily si do svých služeb
policii a justici a uzákonily si nevinnost pro
své politiky, členy a příznivce. Postupnou
morální destrukcí svých členů a destrukcí
občanského života přivedli lidi k propasti.
A bylo toho mnohem víc, ale to už si
nepamatuji. Probudil jsem se zpocený ze
snu a zíral. Co s tím?
- MUDr. Bohumír Šimek -

Karla IV., krále Jiřího z Poděbrad, Jana
Ámose Komenského a mnoho dalších.
Mnozí dnešní politici nejsou schopni
docenit přínosy sjednocené Evropy nejen v
ekonomice, ale i v politice, kultuře, umění…
A tak vyčítám každému, kdo křísí nacionalismus v dnešní době. Jde především
o komunisty, našeho prezidenta Václava
Klause a všechny strany vezoucí se na

populistickém nacionalismu. To je zpátečnictví v době, kdy usilujeme o funkční
jednotnou Evropu, funkční nejen ekonomicky, ale i politicky. Je ostudou výrok
našeho prezidenta o tom, že se více bojí
Evropské unie než Putina. To je skandální,
populistické a bez prozíravosti do budoucnosti!
- MUDr. Bohumír Šimek -

moci své strany před službou státu, které
usilují o nevinnost svých členů bez ohledu
na jejich skutečnou kriminalitu, které dávají
přednost volebnímu úspěchu své strany
před vitalitou své země a projídáním země
svým potomkům, které kladou korupční,
legislativní a byrokratické překážky našim
podnikatelům a které nás obyčejné vodí
prázdnými hesly.
- MUDr. Bohumír Šimek -
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Tak je to konečně za námi, přežili jste to
doufám ve zdraví a spokojenosti. Celý ten
sváteční shon kolem Vánoc ustal a pomalu
každý z nás si uvědomil, že ať chce nebo
nechce, je zde rok 2010 a nejednomu z nás se
vloudila otázka, jaký asi bude. Velice stručně
řečeno bude takový, jaký si ho každý z nás
svým přičiněním udělá a rozhodně se
přimlouvám za to, aby pro každého z nás byl
alespoň o něco lepší, než ten, který jsme
přežili.
V minulém čísle zpravodaje jsme se dozvěděli, jaké novinky budou naši obec v novém
roce reprezentovat. Mám na mysli nové
informační centrum, které se povedlo a věřím, že pro stále se zvyšující návštěvnost hory
Kleť a dá se klidně napsat celého našeho
regionu, bude pro ty, co se chtějí pokochat
krásou našeho Anenského údolí, návodem
a inspirací, kam vykročit, kde je co pěkného
k vidění a třeba i k poučení. Teď mě napadlo,
že by zde mohla být i informace pro mladé a
sportovně založené maminky a tatínky, jak
na Kleť s kočárkem. Věřte nebo nevěřte, ale
i pro člověka, který si myslí, že se v Kleti
vyzná, je to tak trochu problém poradit, kudy

s kočárkem nahoru. Připomnělo mi to vyděšený pohled očí jedné maminky, kterou
jsem potkal s kočárkem na cestě knížete Jana
a po otázce, jak se dostane nahoru na Kleť,
jsem si opravdu nebyl jistý, zdali dokážu
rodince dobře poradit. Teď mi rozumí hlavně
ti, kdo už to na vlastní kůži zkusili.
Další novostí je kaple. Přátelé, proč ne?
Vytypované místo pro stavbu je opravdu
nádherné a zatím ho mohly využívat je krávy
z blízkého kravína. Prozradím vám, co možná ještě nevíte. Petrovou hůrkou – jejím
vrcholem - prochází dvě energetické linie
vedoucí z vrcholu Kletě na kostel sv. Prokopa
a kapli smrtelné úzkosti Páně v Českých
Budějovicích. /V této kapli je shodou
okolností nejsilnější energetické místo
města/. Pokud se podaří umístit kapli na
některou z těchto linií, nebo mezi ně, tak si
budeme moci chodit ke kapli lidově řečeno
„dobíjet baterky“, což v dnešní době už asi
potřebuje občas každý, zvláště ti dříve
narození.
Kam se vydáme na toulku tentokrát?
Už mi také těch pěkných míst k výletům
ubývá a nová místa nic moc nepřibývají
/výjimka bude výše zmiňovaná kaple/ a tak
budu rád za každý typ od vás, kam by se dalo
ještě zatoulat, kde jsme ještě nebyli. V tomto
lednovém čase nesmí být procházka dlouhá
a hned v začátku by měla být trochu do
kopce, aby se člověk zahřál. K tomu se nabízí
vydat se z parkoviště pod lanovkou na
křižovatku „U sloupu“. Pro ty, kteří zapomněli,
kde to je, tak z parkoviště nahoru na Javorovou, potom po Javorové doprava a první
křižovatka je našim výchozím bodem. Je to
místo výhledu /pokud nebude mlha/ a je
zde panoramatická fotografie v rozsahu od
Temelína až po Novohradské hory s popisem názvů jednotlivých míst. Dále je zde
sloup se stříškou nesoucí označení
lyžařských tras v Kleti. Barva ukazatelů mi
připomíná jednu stranu, ale pevně věřím, že
to s ní nemá nic společného. Na sloupu je
ještě mapa s vyznačením všech lyžařských
stop, dále výškové měřítko v cm, kde měříme

kolik je sněhu a drátěná mřížka, za kterou byl
teploměr, který někdo ukradl - neklamné
znamení, že jsme v Čechách. Přátelé, co
dodat? Je to smutné. Ještě vás musím
upozornit, že pokud bude sníh a bude vyjeta
běžecká stopa, pak už z parkoviště pod
lanovku na křižovatku „U sloupu“ nemá pěší
turista žádné možnosti kudy jít. Na mapce,
která je na parkovišti i na křižovatce jsou totiž
4 zákazové značky a v jejich popisu je uvedeno: nevoďte psy ve stopě, nejezděte na kole ve stopě, nechoďte pěšky ve stopě
a nebruslete ve stopě. Předem přiznávám, že
zákazové značky nemám moc v lásce, ale
zamysleme se společně nad tím, kudy má
pěší turista vlastně jít, navíc pokud nechce jít
na Kleť pod lanovkou, nemá z parkoviště
šanci se běžeckým stopám vyhnout. Z vlastní
zkušenosti vím, že pokud je po kolena sněhu
a půjdete vedle lyžařské stopy, tak za chvíli
budete tak upachtěni a upoceni, že zvolíte to
snadnější a půjdete stopou. No a to je to, co
nechceme. Ale jak to vyřešit?
Pokud není sníh, není co řešit. Ale pokud
bude, tak všechny cesty z parkoviště jsou
zabrány pro lyžařskou stopu, takže pěšák,
pokud nechce porušit zákazy, nemá šanci.
A i zde se myslím naskýtá možnost pro nové
infocentrum, najít kompromis a zkusit to
vyřešit. Ale vraťme se k našemu výšlapu.
Z křižovatky „U sloupu“ se vydáme vlevo po
Krásetínské /pokud nebude sníh, není žádný
problém/ a dojdeme pěkně po rovině až do
místa označeného v mapě „ U Krásetínského
obrázku.“ Dříve zde asi nějaký obrázek býval,
dnes je tady myslivecká bouda s pozdravem
LOVU ZDAR, vyřezaným z břízi /viz. Foto/.
Je zde i docela dost míst k posezení a dokonce i ohniště s nadělaným dřevem. Pokud svítí
sluníčko, je možnost si najít místo na krátké
slunění. V tomto místě se Krásetínská
křižuje s turistickou žlutou a my se po
ní vydáme doleva dolů směr Plešovice.
Je to pěkně z kopečka a za chvíli jsme
na křižovatce s cestou Krbečkovou, kde
vpravo u cesty je kámen s vytesaným
názvem /viz foto/. U této křižovatky
dlouhá léta stával veliký seník v jehož průčelí byl z břízy udělán nápis „U nemocné hraběnky.“ Před nějakými 4 – 5 lety
byl seník zapálen a posloužil jako
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námětové cvičení pro hasiče. Dnes tam
rostou už jenom docela dobré a velké
maliny. Z křižovatky se vydáme dále vlevo
dolů a sejdeme zase z kopce na křižovatku s
Javorovou. Zde je na stromě malý svatý
obrázek a je o něj stále dobře pečováno
– vázička s květinou, vánoční výzdoba.
/viz. foto/ Toto místo podle staré lesní mapy
je nazváno „U Aloise“. Ještě prozradím něco
o Krbečkově cestě, ale bude to aktuální až
na jaře, kdy nám cesta rozmrzne. Přímo
u křižovatky vyrostly krásné vysoké keře
janovce, takže až na jaře rozkvetou, budou

krásným pozadím pro rodinnou nebo
mileneckou fotografii, ale to není to hlavní.
Krbečkova cesta je povezena oblázkovým
štěrkem z Vrábečské pískovny. Je to velice
účelné, protože při pořádném lijáku, pokud
zde byl štěrk z Plešovického lomu, skončil
na kopičkách někde v lese, ale oblázky voda
krásně proteče a celkem nic se nestane. A to
je důvod, abychom v těchto místech zabořili oči do oblázků a hledali co jiného než
vltavíny. Z vlastní zkušenosti mohu doložit
vltavíny velikosti nehtu na malíčku ruky
a když se vám to povede, je to parádní

Koledy v Krásetíně „U Kuchařů“

V sobotu hrál orchestr už zase v jiném
složení a že si může přijít zahrát každý,
kdo ovládá nějaký nástroj, svědčí i vystoupení malé Šalotky Klimešové /viz foto/,
která s námi na zobcovou flétnu odehrála
většinu koled. Myslím si, že se koledy
tentokrát opravdu vydařily a můžeme se
těšit, že za rok si je zase zahrajeme a zazpíváme.

Těsně před Vánoci 18. a 19. prosince byly
tradičně již šestým rokem hrány a zpívány
koledy v hostinci „U Kuchařů“. Po oba dny se
sešli hudebníci i zpěváci v hojném počtu a
ten první den si s námi zahráli i profesionální muzikanti a pořídili nahrávku na CD,
která je k dispozici v hostinci. Kdo si s námi
v pátek 18.12. zahrál a zazpíval, může si zajít
nahrávku poslechnout.

stromů, zejména břízy a olše. Pouze mláďata jsou krmena hmyzem.
S příchodem podzimu čížci opouští les
a sdružují se do hejn, která putují krajem za
potravou. Tato společenství, čítající mnohdy
i několik stovek jedinců, se pak mohou
objevit také v níže položených oblastech.
V některých zimách k nám přilétá i větší
počet těchto ptáků ze severovýchodní
Evropy. S čížky se v zimních měsících setkáme nejčastěji na okrajích potoků a řek, kde
vyhledávají porosty olší na březích. Sotva
zaslechneme jejich tesklivý hlas, dosedne
celé hejno na vršek olše a jednotliví ptáci se
po způsobu sýkor zavěsí na konce nejtenčích větviček a začnou vyzobávat z dřevnatých šištic semena. S oblibou, většinou
v menších skupinkách, navštěvují i nasypaná krmítka. Čížek lesní hnízdí v lesích
našeho kraje.
- Pavel Jakeš vlastní ilustrace: Čížek lesní

K ptačím druhům, kteří oživují posmutnělou zimní přírodu, patří i čížek lesní. Čížek je
drobný pěvec menší než vrabec. Sameček
má zelenou vrchní stranu těla, světlé
břicho, hlavu a hruď žlutozelenou. Jeho šat
doplňuje černá čepička na hlavě, červená
skvrna pod zobákem, široká žlutá páska na
křídlech a podélné skvrnění na bocích.
Samička je skromně šedozelená s podélnými skvrnami na břiše.
Domovem čížka jsou prosvětlené jehličnaté
nebo smíšené lesy středních a vyšších
poloh. Hnízdění začíná koncem března.
Hnízdo z větviček, kořínků, mechu, lišejníku
vystlané chlupy a peřím je vždy dobře
ukryto v hustých větvích vršků jehličnatých
stromů. Samička do něj snese 4-5 světlých
skvrnitých vajíček. Potravu čížků tvoří
semena rostlin, jehličnatých a listnatých

Rusalky
Lid povltavský znal mnoho pověstí, v nichž
vystupovaly překrásné dívky lehké jak
mlžný závoj. Říkali jim rusalky, snad proto,
že jim měsíční svit prozařoval jejich rusé
vlasy. Lidé je spatřovali zpravidla za měsíčního úplňku. Jejich tanec byl tak okouzlující,

Tak ať vám to šlape a mějte se dobře.
- vakl -

- vakl -

Čížek

Milí čtenáři, tak se nám opět ozval náš tajemný neznámý dopisovatel pan doktor Otakar
Chmelenský, kterého tímto zdravím a děkuji
za nové příspěvky, zvu jej do našeho kraje
a ujišťuji, že u nás v Podkletí je teď naprosté
ticho, bílo, mrazivo a slunečno, prostě
nádherně - žádné sekačky ani modely letadel
tady neruší.
A teď už si udělejte kafíčko nebo čaj a začtěte
se do další krásné pohádky.
- MS -

pocit. Pojďme ale dál. Po Javorové doleva
až do míst, kde vpravo začne prosvítat les
a zjistíte, že vidíte střechy domů na Podluží.
Kdo nemá auto na parkovišti, může to hned
úvozovou cestou vzít vpravo dolů přes Lázy
a Podluží do Krásetína. Kdo má auto na
parkovišti, popojde ještě tak 50 m a dá se
cestou doprava dolů, která vás přivede
přímo na parkoviště. Mojí dědkovskou
chůzí je to procházka tak na 2 hodiny.

až se tajil dech. Na samotě U Cáby žila
chudá vdova, která měla jediného syna,
jemuž říkali bůhví proč Roubík. Byl to
chlapec urostlý, pracovitý a poctivý, vždy
k ruce své matce, jíž měl na světě nejraději.
Jednou se odebral na jarmark do Křemže,
aby zde nakoupil, co v domácnosti bylo
potřeba. Vrátil se mlčenlivý a zasněný.
Matce nic neunikne. Hned poznala, že
Roubík je zamilovaný.
Syn matce ničeho neřekl. Stranil se a v hrsti
schraňoval šáteček, s nímž se laskal a k němuž neustále čichal, aby vůni dívčinu ucítil.
Brzy se k matce doneslo, které to děvče
chlapce očarovalo.
Matka neměla z té noviny pražádnou
radost. Děvče to bylo sice pěkné, s kyprými
boky a s ňadry bujnými, ale pověst neměla
zrovna nejlepší. Prý často chlapcům zamo-

tala hlavu a pak se smíchem je opustila
a novou lásku hledala. Takové řeči však
Roubík nechtěl slyšet. „Ne, taková Růža
není“, bránil svou milou. On sám sice také
nějaké divné řeči zaslechl, ale uvěřit jim
nemohl. Vždyť ho zahrnovala láskou tak
opojnou, že v sobě musel jakékoli pochybnosti zadusit.
Matku to činilo dost nešťastnou. Byl to přec
její jediný syn, kdo se o ni postará, až bude
nemohoucí. Roubík si nezaslouží děvče
nehodné…
Právě nastal rusalný týden zvláštní tím, že
byl v čase úplňku. Z mlh nad břehem
vltavským se za měsíčního svitu vynořovaly
rusalky, aby se zabavily svým divokým
tancem. Při zábavě ani nevnímaly sedící
postavu schoulenou na břehu nad zurčivou
vodou. Jedna z rusalek však přec postavu
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spatřila a tance zanechala. Přistoupila lehkými kroky blíž a uviděla ženu, jíž do klína
padají veliké slzy. V měsíčním světle se
třpytily jako diamanty.
Žena také postřehla přicházející rusalku
a přes slzy se na ni usmála. „Kdybys, má
drahá věděla, jaké trápení mě tíží,“ zašeptala žena.
Rusalka jakoby pochopila a z očí se zračil
soucit. Raději bych tobě syna dala než té
nevěrnici!“
V tu chvíli přišel Roubík, matku hledaje.
„Copak tady s rusalkou hovoříš a dobré
Růžence, jež tě navštívit přišla, v ústrety
nejdeš?“ obořil se na matku.
Matka se znovu rozplakala a hned, že přijde.
Pravdou však bylo, že se jí se synovou nastávající hovořit nechtělo. Rusalka hledící
nechápavě a trochu zlobně za odcházejícím
Roubíkem se k matce přitočila a na tvář
pohladila. Bylo to, jako by se jí dotkl šátek
hedvábný. Matka na druhý den se do třísovského hamru vypravila. Však to by bylo, aby
jí paňmáma dobře neporadila. Nesla si
odtud kornoutek býlí čarovného. Ať ho prý
svaří a Roubíkovi předloží. Na kterou se syn
podívá poprvé, do ní se zamiluje. Musí to
zaonačit tak, aby se podíval poprvé na tu,
kterou si sama vybere.
Matka tak učinila. Marjánu Podradských na
kus řeči pozvala, pak lektvar připravila
a synovi podala, že prý je to dobré na
všelijaké neduhy. Roubík hrnek s chutí
vypil. Nadešel čas, aby Marjána na besedu

přišla. Tentokrát ji však otec zdržel a navečír
se jí už nechtělo. Však zajde hned ráno.
Nastala další měsíčná noc. Rusalky znovu
vyrazily na porosenou louku. Jedna z nich
se od družek odpojila, do okna osvětleného
hleděla. Byla zvědavá, zda matku již smutek
opustil. Náhle vyšel z domu Roubík a spatřil
krásnou rusalku. Dál už neměl oči pro nic
jiného, než pro krásu té lehké víly.
Najednou nastala u Roubíka velká proměna. Vysedával na břehu a večera se nemohl
dočkat. Jakmile se rusalky z mlhy vynořily,
srdce mu zaplesalo. Nemohl spustit oči
z krásné rusalky, která také na hocha hleděla zamilovaným pohledem. Večer co večer
se scházeli a němě na sebe hleděli. Lépe
svou lásku vyjádřit nedokázali. Matka tu
věc nebrala s neklidem. Vždyť láska lidská
nemůže být naplněna láskou rusalčí. Až čas
rusalčí přejde, bude zase vše dobré.
Zanedlouho se s hromobitím přiřítila
Růžena. Co je to prý za moresy, přes týden
se neukázat. Vyčinila Roubíkovi tak, že jako
smyslů a hrdosti lidské zbavený poskakoval
za hudrující Růženkou. Ten večer seděla na
břehu smutná rusalka. Na hladině se leskl
modravý měsíc.
Roubík se dlouho nevracel. Matka se za ním
vypravila a zjistila, že z domu nesmí, jinak ho
Růža bije bičem. K matce se již nesmí vrátit.
Uplynulý rok nastal opět rusalný týden. Na
louky se vrátily rusalky, jen jedna se s nimi
do tance nepřidala. Přisedla k smutné
postavě sedící na břehu. Žena už neměla

sílu se na dívku podívat. Jen s pláčem přijala
jemné pohlazení. Seděly spolu dlouho. Dvě
milující ženy, jedna láskou mateřskou,
jedna vroucí láskou mileneckou. Když byl
svit měsíce nejsilnější, beze slova se vzaly za
ruce a šly za tím jasem.
Za čas se Růžence Roubík omrzel. Pohlížela
do jiných očí, líbala jiná ústa s nadělaným
knírkem.
Když Roubík zjistil, že rodný dům je již
dlouho opuštěný a že se na luka rusalky
nevracejí, plačíc zmizel z kraje. Rusalčí rej už
na louce nikdo nikdy nespatřil. Jen dvě
rusalky se za úplného měsíce občas vracely.
Jedna mladá a druhá stará, nohy jim však
svázal velký smutek. Ráno byla louka plná
jejich slzí.

jenou cibuli do sklovata. Přidáme nakrájené
houby, podusíme a zalijeme vodou.
Osolíme a přidáme na kostičky nakrájené
brambory a mrkev. Vaříme, dokud vše
nezměkne, pak zahustíme jíškou. Nakonec
přidáme kopr a smetanu. Lze dochutit
trochou citrónové šťávy.

VINOHRADSKÉ ŘÍZKY

RARÁŠCI Z ROTUNDY

Nakrájené kuřecí maso (stehna), 3 lžíce
solamylu, 2 lžíce hl. mouky, 2 vejce, 2 lžíce
hořčice, sůl, pepř, 1 dcl. piva, 2 lžíce sojové
omáčky
Z přísad vytvoříme těstíčko, maso do něj na
3 hodiny naložíme, pak smažíme.

Po vánočním hodování jsou teď dámské
časopisy plné diet a dietních receptů, tak
jsem udělala výjimku a požádala jsem
vynikající kuchařku a hospodyni Ing. Janu
Hájkovou z Krásetína o pár receptů z jejích pokladů. Paní Hájková pochází z Moravy a tak nám nabídla dobroty z rodného
kraje a ty tedy rozhodně nebudou dietní,
ale výborné, tak je vyzkoušejte.

HOUBOVÁ POLÉVKA DLE BABIČKY ZE ZNOJMA

Houby, 4 brambory, 2 mrkve, 1 cibule, smetana, jíška, kopr, sůl
Na oleji s troškou másla osmahneme nakrá-

- Dr. Otakar Chmelenský st. -

4 vepřové řízky, olej, strouhanka, 20 dkg
másla, 2 stroužky česneku, sůl, petrželka,
pepř, smetana, 2 dcl bílého vína
Řízky: naklepeme, potřeme olejem,
obalíme ve strouhance a dáme na 10-15
minut zapékat do trouby (plech již nemastíme).
Omáčka: 20 dkg tuku rozehřejeme, přidáme 2 stroužky česneku rozetřeného se solí a
na drobno nasekanou petrželku, sůl, pepř,
smetanu a víno. Je-li zapotřebí, omáčku
rozředíme vodou, nebo naopak zahustíme
jíškou.
Můžete připíjet suché víno!

VEPŘOVÁ JÁTRA NA VÍNĚ

Játra nakrájíme na řízky, protáhneme
slaninou. Na pánev dáme lžíci másla, nakrájenou cibuli, špetku papriky a necháme
zesklovatět. Pak vložíme játra a prudce po
obou stranách opečeme. Přidáme červené
víno, polévkový vývar, sůl.

FRGÁLY PANÍ RADKY Z JAROSLAVIC
25 dkg hladké mouky, 2 žloutky, ½ kávové
lžičky soli, droždí, 3,5 dkg cukru krystal, 1/8 l
mléka, povidla, ½ kg tvarohu, vanilkový cukr,
rozinky, 3 lžíce oleje, 1 vajíčko na potření
těsta.
Klasickým způsobem vypracujeme kynuté
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těsto, které neméně 4x během kynutí
prohněteme.
Vykynuté těsto rozdělíme na 2 díly, z každého vyválíme placku cca 0,5 cm silnou, na
kterou dáme přiměřené množství povidel.
Okraje překlopíme na povidla tak, aby
nemohla vytéct.

tvarohem smíchaným s vanilkovým cukrem, posypeme rozinkami popř. drobenkou.
Okraje koláče potřeme rozšlehaným vajíčkem, dáme péct.
Hotový chutná výborně se sladkým vínem!
Dobrou chuť všem, kteří naše recepty
vyzkoušejí přeje
- MS -

Vzniklý bochánek přeneseme na plech
(pečící papír) záklopem dolu, vrchní stranu
mírně rozválíme válečkem a poklademe

Milí čtenáři naší knihovny,

je za námi opět rok života a s očekáváním vzhlížíme k tomu budoucímu.
Chci popřát Vám všem, se kterými se setkávám v knihovně, i všem
s kterými se budu setkávat v budoucnu, kteří doposud knihovnu
nenavštívili, radost, lásku a pevné zdraví v roce 2010.
Těším se na Vás a doufám, že budete s nabídkou našich knih spokojeni.Knihovna obdržela opět nový soubor knih, je tedy z čeho vybírat.
A do roku 2010 ještě moudro o čase.

Udělej si čas!
Udělej si čas na lásku, je to tajemství věčného mládí!
Udělej si čas na smích, je to hudba srdce!
Udělej si čas na pláč, je to znamení velikého srdce!
Udělej si čas na čtení, je to pramen vědění!
Udělej si čas na poslechnutí jiných, je to síla inteligence!
Udělej si čas na sebedůvěru, je to klíček k úspěchu!
Udělej si čas na hraní, je to svěžest dětství!
Udělej si čas na snění, je to dech štěstí!
Udělej si čas na svůj život, protože čas rychle letí a nikdy se nedá vrátit!
- Vaše knihovnice Hrušková Marie -

Czech POINT

Co je to Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je
projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa.
V současnosti je kontaktní místo Czech POINT zřízeno i na našem
obecním úřadě v sekretariátu obce Holubov v úřední dny tj. v pondělí
a středu od 8.00 - 17.00 hodin a v pátek od 8.00 - 11.30 hodin.
Evidence
Obchodní rejstřík
Živnostenský rejstřík
Katastr nemovitostí
Rejstřík trestů

Cena za 1. stranu

K významnému životnímu
jubileu v lednu blahopřejeme:
paní Marii Lávičkové
z Holubova - 80 let
panu Ladislavu Svobodovi
z Holubova - 82 let
panu Františku Koubovi
z Holubova - 85 let
panu Vojtěchu Salzerovi
z Holubova - 82 let
paní Marii Melmerové
z Holubova - 88 let
paní Marii Novákové
z Krásetína - 75 let

Navždy jsme se rozloučili:
S panem Ladislavem Lavičkou z Holubova

Cena za každou další i započatou stránku

100 Kč
100 Kč
100 Kč
50 Kč

50 Kč
50 Kč
50 Kč
0 Kč

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.
Obchodní rejstřík
Živnostenský rejstřík
Katastr nemovitostí

IČ subjektu
IČ podnikatele / fyzické osoby
Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:
Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání
totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému
nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.
Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.
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INFORMACE K DANI Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2010

1) Upozorňujeme, že v celém katastrálním území Holubov došlo v roce 2009 k obnově katastrálního operátu, tzn. že
se již v tomto k.ú. nenacházejí pozemky ve zjednodušené evidenci, neboť všechny byly převedeny do parcel katastru.
Od roku 2010 se u veškerých pozemků (i pronajatých) poplatníkem daně z nemovitostí stává vlastník pozemku.
V případě této změny je poplatník povinen podat přiznání k dani z nemovitostí nejpozději do 30. 4. 2010.
2) Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2010 zcela končí platnost osvobození od daně ze staveb podle ustanovení
§ 9 odst. 1 písm. g) zákona o dani z nemovitostí (osvobození novostaveb). V souvislosti s ukončením tohoto osvobození nevzniká poplatníkům povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitostí.
3) Zákonem č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu ČR na
rok 2010, byly mimo jiné upraveny sazby daně z nemovitostí. Změna sazeb daně nezakládá poplatníkovi povinnost
podat přiznání k dani z nemovitostí. Na území obce Holubov nedošlo pro rok 2010 ke změně průměrné ceny půdy.
4) Pokud došlo u poplatníka v průběhu roku 2009 k jiným než výše uvedeným změnám, je povinen podat místně
příslušnému FÚ přiznání k dani z nemovitostí do 1. 2. 2010. Pokud byl v roce 2009 podán návrh na vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí, ale do 31. 12.2009 nebylo katastrálním úřadem o vkladu rozhodnuto, má poplatník
povinnost podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán
vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí.

E X P E D IC E M A Ď A R S K O 2010
Lázně Sárvár – odpočinek, relaxace, léčení, turistika
Vážení přátelé, ZO ČČK Krasetín připravila pro své členy ve spolupráci s CK Hungaria tour cestu za maximálním odpočinkem
v známých termálních lázních Sárvár v Maďarsku. Prostřednictvím našeho Zpravodaje si tímto dovolujeme Vám nabídnout možnost zúčastnit se s dobrou partou. Autobus bude zajíždět po trase ČB – Mříč – Holubov – Krasetín – Chlum – Kremže tam i zpět.
Termín: 22.8. ( Ne ) – 28. 8. ( So ) 2010
Poloha: Maďarsko – Sárvár
Historické lázeňské městečko na řece Rába s velkou botanickou zahradou,hradem a kamenným mostem.
Ubytování: Hotel Park Inn ****
Stylový hotel pro náročnou klientelu umístěný v těsné blízkosti termálních lázní a wellnes i léčebného centra, s nimiž je
propojen krytou chodbou. Vzdálen 15 min volné chůze od centra. V hotelu směnárna CZK za HUF bez poplatků. Hotel je
spojen přímo s termálním areálem.
Pokoje: Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, nebo rodinné pokoje – 2 ložnice propojené dveřmi kategorie standard
jsou vybavené – koupelnou se sprchovým koutem, WC, fénem, klimatizací, telefonem, TV SAT, mini barem,
připojením na internet, balkonem.
Stravování: Polopenze – snídaně ,večeře, formou bohatého
bufetu
CENA: 9 900 Kč ( dospělá osoba na lůžku )
8 900 Kč ( dospělá osoba na přistýlce )
6 900 Kč ( 1 dítě 6 – 12 let na přistýlce )
V ceně je zahrnuto: Doprava včetně výletů, 6 x ubytování, 6 x polopenze formou bufetu, průvodce, propagační materiály.
Neomezený vstup do termálních lázní.
( 7.00 – 22.00 hod. ), zapůjčení županu a osušky, pojištění dle zák. 159/99 Sb.
V ceně není zahrnuto: Pobytová taxa ( 1,5 EUR/den ), cestovní pojištění, vstup do sauny, storno poplatky.
Lázně:
Pramen 43 st. C teplé vody s vyšším obsahem minerálních látek, zejména sodíku, chloridu a hydro-karbonátu vyvěrá z hloubky 1300m. Má výborný vliv na léčení osteoporózy, revmatizmu, pohybového ústrojí a na rehabilitaci úrazů a pooperačních
stavů. Z druhého pramene s vysokým obsahem minerálních solí o teplotě 83 st. C, se odpařováním získává známá sárvárská
sůl, která napomáhá léčení některých gynekologických poruch a inhalací odstraňuje dýchací potíže.
Indikace: Pohybové ústrojí, gynekologické poruchy, revmatizmus, klouby a páteř, rehabilitace po úrazu, úbytek vápníku, lupénka, ekzém a pocení, deformita, lumbágo.
Počet bazénů: 1x krytý léčebný 30 st. C, 1x částečně krytý léčebný 36 st C, 1x částečně krytý
zážitkový 33 st. C,
1 x vnitřní vodní školka 30 st.C, 1x plavecký bazén venkovní, 1x tobogan, 1 x bazén s vlnobitím, venkovní dětský bazén s pirátskou lodí a vodním hradem, 1x venkovní baby bazén.
Celkem 3600 metrů čtverečních vodních ploch.
V případě zájmu : kontaktní osoba - p. Václav Klimeš, Holubov – tel. 724 922 393
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Správa CHKO Blanský les a Obec Holubov
si Vás dovolují pozvat na přednášku

pana Mgr. Ondřeje CHVOJKY, PhD.

z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích na téma

„Pravěké osídlení v oblasti Blanského lesa
a Keltské oppidum Třísov“
kde: Informační centrum Holubov
kdy: čtvrtek 11. února 2010 od 18 hodin
Přednáška je součástí plánovaného přednáškového cyklu na různá témata,
který se bude konat vždy 2. čtvrtek v měsíci v prostorách Infocentra v Holubově.

Pozvánka

Základní organizace ČSV v Křemži Vás zve na

Včelařský ples

Správa CHKO Blanský les
oznamuje

zřízení detašovaného pracoviště
Ing. arch. Kamily Žifčákové
(stavební problematika)
od února 2010
kde: Informační centrum Holubov
kdy: 2. čtvrtek v měsíci od 8.00 do 14.00

ka

n
vá
z
Po

ZO TOP 09 Holubov
zve srdečně všechny děti na

který se koná
6. února 2010 od 20 hodin
v kulturním sále v Holubově
K tanci i poslechu hraje

METROPOLKA
Doprava autobusem zajištěna

Vstupné: 100 Kč

který se koná
v sobotu 20. února 2010 od 14.00
v kulturním sále v Holubově.

Vydává: Obecní úřad v Holubově, www.holubov.cz, počet výtisků: 500, MK ČR E 14935, IČO: 00 245 879,
zodpovědná redaktorka M. Svobodová. Tisk: GRAFOBAL ARTYPA s.r.o.
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