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Zpráva z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 14. 3. 2017
ZO projednalo a schválilo:
- Zhotovení nového vrtu na Podluží - Krásetín
- Zhotovení nového vrtu na Dobré vodě Holubov
- Obnovu vystrojení armatury ve vodojemu
Holubov
- Poskytnutí příspěvku na plavecký výcvik pro
žáky ZŠ Holubov
- Smlouvu o zřízení věcného břemene na poz.
p.č. 493/4 a 1210 v k.ú. Holubov
- Příspěvek na činnost kroužku mladých myslivců
- Vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitel/ka ZŠ
- Výměna kotlů v sále a restauraci Holubov
- Roman Kudláček, starosta obce -

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jsme na začátku nového roku a chtěl bych
vás seznámit s tím, co jsme dosud udělali
a tím, co jsme si připravili na první pololetí.
Koncem loňského roku jsme zbudovali
novou autobusovou čekárnu v Krásetíně.
V Třísově jsme započali s výstavbou hasičského cvičiště, ale bohužel sníh a silné
mrazy tyto práce pozastavily. V Holubově na
návsi jsme dokončili nátok do rybníka
a v průběhu února jsme zbudovali přístřešek
na kontejnery v Nové ulici. Další přístřešky
plánujeme v Třísově u prodejny a v Holubově

u Grafobalu. Výhledově bychom rádi tyto
přístřešky zbudovali u všech stanovišť
kontejnerů, ale až po jejich výměně - zvony
budou nahrazeny za klasické na kolečkách.
V měsíci březnu bude postavena nová
čekárna na zastávce autobusu u Grafobalu.
Zřejmě největší akci v tomto roce bude
výměna všech 120 veřejných svítidel v Holubově za modernější a úspornější LED.
Počátkem letních měsíců bychom měli začít
budovat přechod pro chodce u základní
školy s tím, že se bude rozšiřovat i křižovatka
k mateřské školce a zároveň parkoviště pro
zaměstnance u školy.
Dále připravujeme výměnu nábytku ve

škole, školce i školní jídelně – tento projekt
bude financován z krajské dotace z Programu obnovy venkova.
V Krásetíně na Podluží bude rozšířeno
veřejné osvětlení a upravena obecní komunikace.
Od 1. března je opět otevřena prodejna
potravin v Třísově, nebylo jednoduché
sehnat nájemce a prodejnu zprovoznit. Teď
bude záležet na občanech, jak ji budou
využívat.
Závěrem mi dovolte, abych vám všem popřál
krásné Velikonoce.
- Roman Kudláček, starosta -
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Jiří Drahoš v Holubově
Dne 19. 1. 2018 v rámci předvolební kampaně navštívil obec Holubov, na pozvání
Asociace soukromých zemědělců, kandidát
na prezidenta republiky prof. Jiří Drahoš. Po
tiskové konferenci v obecním sále následovala beseda s občany. Akce se zúčastnilo
okolo 400 osob.

Jak jsme v Holubově volili

ZPRÁVY ZE ŠKOLY - CO NÁS BAVÍ

V posledním zpravodaji
jsme
vás
informovali o našem
společném těšení se
na Vánoce,
ke
kterému neodmyslitelně patří i náš
každoroční Živý Betlém u kapličky. 21. prosince jste si tam s námi
mohli zazpívat a načerpat energii potřebnou
k vánočním svátkům. Hned další den byli
naši účinkující odměněni adventním výletem
do Českého Krumlova, kde byl pro ně v
místních klášterech připravený pestrý
program. Mohli si v kostele prohlédnout

jesličky, ve sklepích probrali zvyky typické
pro adventní dobu, vyrobili ozdoby z včelího
vosku a v knihovně kláštera se děti
převlékaly do masek adventních postav (sv.
Mikuláš, Ambrož, Barbora, Lucie atd.). Celá
prohlídka byla zakončena v nebi – součástí
výstavy totiž byly rekvizity k pohádce Anděl
Páně 2.
Po kýžených vánočních prázdninách jsme
se vrátili do školy plni zážitků a chvíli trvalo,
než jsme se dokázali naplno vrátit do školní
rutiny. Své prožitky a zkušenosti mohou
všichni žáci sdílet během školní televize
Srdíčko, jejíž vysílání probíhá jednou za
čtrnáct dní v pátek.
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Únorový měsíc jsme zahájili projektovým
dnem – Cestování s Josefem Ladou. Děti
donesly celkem 91 knih, které napsal nebo
ilustroval J. Lada. Celý den se pak s těmito
knihami pracovalo. Soutěžilo se ve vypra-

vování o postavách z knih J. Lady, kreslily se
obrázky podle vybraných autorových
básniček, hledalo se v čítankách a na závěr
jsme i zhlédli Nezbedné pohádky. V polovině
února proběhl výukový program s názvem

O životě žížaly. Žáci se zajímavou a hravou
formou s řadou aktivit a pomůcek, ale i živými
žížalami naučili spoustu věcí ze života žížal.
Letošní prvňáčci si prošli DM preventivním
programem Veselé zoubky. Seznámili se

nejen s tím, jak zuby rostou, co je zubní kaz,
ale i jak o ně pečovat. Po zhlédnutí DVD „Jak
se dostat Hurvínkovi na zoubek“ vyplnily děti
pracovní list a dostali DM preventivní balíček,
který jim udělal velkou radost.

Poslední únorový den zahájili naši nejstarší
žáci (4. a 5. ročník)plavecký výcvik. Každou
středu až do poloviny května se na plovárně v
Českém Krumlově účastní tohoto kurzu. Po
posledních mrazivých dnech už se všichni

netrpělivě těšíme na jarní prázdniny a nové
zážitky, a proto mi dovolte popřát všem
dětem i rodičům krásné jaro!
- Mgr. Jana Knížková, vychovatelka ŠD -
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Zápis dětí do 1. třídy ZŠ
Zápis žáků do 1. třídy Základní školy a mateřské školy Holubov se bude konat v budově
základní školy v 1. třídě
v pátek 6. dubna 2018 od 13:00 h do 16:30 h
K zápisu se dostaví rodiče (zákonní zástupci
žáků) s dětmi narozenými v období od 1. 9.
2011 do 31. 8. 2012 a děti s odloženou školní
docházkou.
Rodiče vezmou s sebou svůj občanský
průkaz, rodný list dítěte a jeho průkaz
zdravotního pojištění.
Dostaví se rovněž rodiče, kteří budou žádat

Zprávičky ze školičky
Nový kalendářní rok jsme ve školce zahájili
skoro již tradičně Tříkrálovou koledou. Dne 6.
ledna děti v kostýmech tří králů obcházely
některá místa v obci s koledou a dobrou
zprávou o narození Ježíška. Příspěvky, které

pro své dítě odklad školní docházky. V tomto
případě musí být žádost v době zápisu
doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení
a odborného dětského lékaře nebo klinického psychologa.
Přednostně budou přijímány děti s místem
trvalého pobytu ve spádové oblasti obce
Holubov (Holubov, Třísov, Krásetín).
Mohou se rovněž dostavit rodiče s dětmi,
které jsou narozené od 1. září 2012 do 30.
června 2013. Dítě musí být tělesně i duševně
přiměřeně vyspělé a zákonný zástupce
požádá o přijetí dítěte k povinné školní

docházce. (Podmínkou přijetí narozeného
dítěte od září 2012 do konce prosince 2012 je
doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, od ledna 2013 do konce
června 2013 i odborného lékaře.)
Zákonní zástupci si mohou předem
vyzvednout Žádost o přijetí a Zápisní lístek
v Mateřské škole Holubov, v Základní škole
Holubov a vyplněný odevzdat u zápisu, nebo
vyplnit v době konání zápisu.

jsme dostávali od našich spoluobčanů
i kolemjdoucích, putovaly opět na sbírku
České charity. Děkujeme všem dárcům.
V lednu naši školku navštívilo divadlo
„Z bedny“ a přivezlo pohádku „O pejskovi“.
V únoru nás navštívili kluci hokejisti. Pan Jan
Jungbauer a pan Jan Fučík si s dětmi přijeli

povídat o hokeji. Dovezli na ukázku
kompletní výzbroj hokejového hráče i brankáře. Děti se přidaly k rozcvičce hokejistů,
fandily svým kamarádům a s helmou na
hlavě se pokusily dát gól. Všem odvážným se
to podařilo. Naši předškoláci navštívili
1. třídu základní školy. V únoru za námi

V Holubově 26. února 2018
- Mgr. Drahomíra Bodláková ředitelka ZŠ a MŠ Holubov
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přijelo divadlo „Máma a táta“ s pohádkou
„O drakovi“. V březnu se těšíme na dětmi
velmi oblíbenou akci, karneval. Ještě nám
dovolte jedno poděkování. V prosinci jsme
se zúčastnili rozsvěcování vánočního strom-

ku na návsi a velmi mile nás potěšil pan Jiří
Struháček ml., když výtěžek z této akce 2 523
Kč přinesl na akce pro děti. Moc děkujeme.
A závěrem důležité pozvání pro naše
budoucí zájemce.

Ve dnech 9.5. a 10.5. 2018 od
8.00 – 11.00 proběhne zápis
dětí do mateřské školy v
Holubově pro školní rok
2018/19.
Těšíme se na Vás
- Za kolektiv mateřské školky Helena Čížková -

Kroužek mladých myslivců a ochránců přírody

V letošním školním roce zahájil činnost
obnovený Kroužek mladých myslivců
a ochránců přírody. Scházíme s pravidelně a
to každé pondělí v učebně přírodopisu ZŠ
Křemže a v případě hezkého počasí (a také
některé dny o víkendu) vyrážíme do přírody.
V prvním roce činnosti je kroužek určen pro
žáky I. stupně základních škol, ale v případě
zájmu plánujeme rozšířit jeho působení i pro
starší žáky.
Cílem našich aktivit je rozšířit znalosti žáků
v oblasti ochrany přírody, myslivosti a přírodních věd. Snažíme se žáky seznámit se
všemi druhy zvěře žijící na území České
republiky a s pomocí praktických ukázek jim
přiblížit jejich chování a zvyky. Rádi bychom
dětem ukázali myslivost jako obor, který je
nedílnou součástí naší kulturní krajiny

a který se nemálo podílí na hospodaření se
zvěří a ochraně přírody.
A co jsme vlastně v prvním půlroce činnosti
dělali? Na co bychom nalákali další zájemce
do našeho kroužku? Naučili jsme se
rozpoznávat stopy zvěře a vyrobit jejich
sádrové odlitky. Učíme se myslivecké mluvě,
starým mysliveckým tradicím. Na výletě
v lese jsme založili zvěři do krmelce na
období nouze. S velkým ohlasem se setkala
i procházka s vánoční nadílkou zvěři do
krmelců. Ve školní dílně jsme si vyrobili
krmítka pro zpěvné ptactvo, která si mohly
děti odnést domů. Učíme se poznávat zvěř,
její chování a zvyky ve volné přírodě. Také
jsme jeli na celodenní výlet do NP Šumava,
kde jsme navštívili jelení obůrku u Kvildy
a výběh s rysy. Povídali jsme si i o loveckých

psech a jejich dovednostech. V příštím
pololetí nás čeká výlet do Národního
zemědělského muzea v Praze, dvoudenní
výlet do Areálu lesních her ve Stožci
a navštívíme taky obory na LS Hluboká.
- Pavel Hobza, Jitka Jakešová -
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Tříkrálová sbírka 2018

Tříkráloví koledníci putovali i letos od domu
k domu a přinášeli lidem radostnou zprávu
o příchodu Boží lásky na svět. Přitom prosili
o dar na podporu lidí v nouzi. Prostřednictvím Charity ČR tak mnozí naši
spoluobčané pomáhali svým bližním.
Do tříkrálového koledování se v letošním roce 2018 zapojilo 10 skupinek dobrovolníků.
V Holubově s koledování vypomáhali Aneta
Čížková, Jan Čížek, Veronika Opelková, Rozárka
Knížková, Tomáš Weinhard, Václav Fošum,
Matěj Knížek, Kristýna Hrušková, Kateřina
Hrušková a ostatní žáci docházející na
náboženství. S milou koledou mezi holubovské občany vyrazily též děti z mateřské školy.
V Třísově se nově na koledu vypravili: Viola

Šubrtová, Eliška Šubrtová, Adéla Filisteinová,
Petra Filisteinová s doprovodem paní Zuzany
Filisteinové.
Koledovalo se ještě ve Křemži, Rojšíně,
Chlumu, Lhotce, Loučeji a ve Stupné.
Takže z celé oblasti Křemežska jsme přispěli
částkou 51193 Kč. Je to velká částka, Pán Bůh
zaplať všem dobrovolníkům a štědrým dárcům.
Je to velmi pěkné, že se mezi námi neztrácí
solidarita a ochota pomáhat. O to víc nás těší,
že v letošním roce sbírky se velký podíl z této
částky vrátí do farnosti Křemže a bude
pomáhat lidem v těžkých životních situacích.
Jsme moc rádi, že se letos u nás zapojilo tak
velké množství dobrovolníků a všem moc
děkujeme za jejich čas i nadšení. Kdo by se
chtěl nově zapojit příští rok, rádi ho uvítáme
mezi námi.
- Helena Čížková -

Masopust 2018 v Holubově
V sobotu 3. 2. se v Holubově uskutečnil
tradiční masopustní průvod růžičkové a
střapaté koledy. Koledu samozřejmě
doprovázela i řada masek, např. Sněhurka s
trpaslíky, Karkulka s myslivcem, dělostřelci,
mexikáni, kuchař, pilot, šaškové nebo
mimoni.
Děkuji
spoluobčanům
za
připravená pohoštění, muzikantům za
hudební doprovod a všem zúčastněným za
podporu.
- Jitka Nováková HOKUS -

PS: 4. 5. 2018 pro Vás chystáme Lampionový průvod
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Krásetínský masopust
Krasetínské předpostní maškarní veselí má
v naší vsi již zakořeněnou tradici. Výrobou
masek k této příležitosti se přičinlivě zabývají
mnozí naši sousedé a s pýchou je také
předvádějí. Roztodivně barvité oblečky se
každoročně obmněňují a dávají tak hádat,
kdo v nich vlastně vězí. Důležitým rituálem,
předcházející masopustnímu průvodu je
jeho povolení starostou naší obce.
Tento se obřadu čestně zhostil a nabídl
zúčastněným posilující uzený pokrm pro
jejich náročnou pouť. Poté se rozjařující
společnost vydala v doprovodu břinkavé
muziky po našich venkovských chalupách. Je
jíž danou zvyklostí nabídnout po obřadném

představení tanec dle výběru hospodyně.
Ty, které návštěvu očekávaly, měly na
oplátku připravená vlastnoručně vyrobená
bohatá pohoštění roztodivných chutí. Ke
kurážnosti masopusťáků přispívaly i stopičky
alkoholu nejrůznějších druhů a barev.
Veškeré toto maškarní veselí dospělo ve vší
počestnosti a již v setmění do hostince
U Kuchařů, kde se v lidové zábavě
pokračovalo.
Dík patří všem, kdo této tradici jakkoliv
přispěli, obětovali svůj čas i prostředky
a nezapomenutelně se tak zařadili do
našeho dobrého sousedství.
- Miloš Valenta -
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Ples SDH Třísov

V sobotu 3. února se uskutečnil další ples
pořádaný SDH Třísov, konal se v obecním
sále v Holubově a hrála nám osvědčená
kapela Grock. Celý večer byl velice příjemný

a všichni přítomní, kterých přišlo opět
mnoho, se dobře bavili. V průběhu večera
proběhla soutěž o ceny od našich
podporovatelů, kterým tímto děkujeme.
Poděkovat je také třeba celému personálu
restaurace Pod Kletí a všem, kteří se podíleli

na celé přípravě a průběhu plesu. Jsme rádi,
že si náš ples našel své pevné místo
v kalendáři kulturních akcí v naší obci.
- Za SDH Třísov Kouba Miroslav ml. -

Dětský karneval Třísov
Stalo se již tradicí, že po hasičském plese
pořádáme u nás v Třísově v hostinci U Vlčáka
dětský karneval pro naše nejmenší třísováčky.
Uskutečnil se 24. února a v jeho programu
bylo kromě tance také několik soutěží o
drobné ceny. Soutěže nebyly nikterak náročné,
šlo především o zábavu a odměnu dostal
nakonec každý, kdo přišel. A že přišlo mnoho
dětí a každé v doprovodu někoho z rodičů či
prarodičů, tak naše hospoda doslova praskala
ve švech. Bylo prostě veselo. Na ceny pro děti
nám vstupným přispěli rodiče a sponzorským
darem pan Karel Hončík ml. Za to všem
děkujeme.
To byly v krátkosti první naše kulturní akce,
další nás čekají na přelomu května a června,
nejprve pohádkový les a poté soutěž v požárním sportu.
- Za SDH Třísov Kouba Miroslav ml. -
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Konipas horský
Jedním z prvních poslů jara, který na svých
křídlech přináší do zasněžených údolí řek
a mnohdy ještě mrazem spoutaných tišin
potoků naději v lepší časy je konipas horský.
Konipas horský je drobný štíhlý pták
s nápadně dlouhými ocasními pery. Sameček
má černé hrdlo, žlutou spodinu těla a šedá
záda. Zbarvení samičky je podobné, avšak
méně výrazné, chybí také černá skvrna na
hrdle.
Svým způsobem života je úzce vázán na
tekoucí vody. Vyhledává řeky a potoky
středních a vyšších poloh, přehrady nebo
nádrže na vodních tocích, náhony mlýnů
apod.
Ačkoli u nás někteří jedinci přečkávají zimu,
většina odlétá v září a říjnu do zimovišť ve
Středomoří. Zpátky na hnízdiště se vrací již
začátkem března. Vydáme-li se v tuto dobu
na vycházku kolem potoka, zaslechneme
nejprve ostré cis-cis a pak jej zahlédneme
přelétat vlnovkovitým letem nízko nad
vodou, nebo sedět na vyčnívajícím kameni
uprostřed proudu. Hnízdo z kořínků, trávy
mechu vystlané zvířecí srstí bývá umístěno
vždy v blízkosti vody, např. v konstrukci
mostů, výklencích skal a zdí budov, v kamenných tarasech a kořenech stromů na břehu.
Samička do něj snáší 4 - 6 světlých hustě
červenohnědě skvrnitých vajíček. Potravu
tvoří hmyz sbíraný u vody.
Konipas horský je typickým druhem
šumavských řek a potoků. Zde hnízdí často
i ve vysokých polohách na malých tocích.
Takové hnízdění jsem zaznamenal před
několika lety, když jsme se při pěší túře
z Nové Pece k Plešnému jezeru zastavili
u občerstvení Na Říjišti nedaleko Koňského
potoka. Chvíle odpočinku nám tu
zpříjemňoval pár konipasů horských, který
vytrvale krmil mláďata přímo nad našimi
hlavami v hnízdě na trámu pod přesahem
střechy chaty. V našem okolí konipasi horští

pravidelně hnízdí na Dobrovodském, Kra- V příspěvku bylo čerpáno z materiálů
setínském a ve větším počtu zejména na České společnosti ornitologické
- Pavel Jakeš Křemžském potoce.
/vlastní ilustrace: sameček konipasa horského/
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Zapečená brokolice s těstovinami
a zakysanou smetanou
Bůčková skoro tlačenka
1 kg vepřového bůčku, 300 g měkkého salámu,
6 vajec, 4 lžíce hladké mouky a 4 lžíce strouhanky, 5 stroužků česneku, osolit, opepřit,
Vegetu nebo grilovací koření dle chuti.
Maso nameleme, přidáme vejce, salám na
kostky. Směs nacpeme do sáčku na tlačenku,
zavážeme konce a vaříme 1,5 hodiny ve
vodě. Vychladíme a až tlačenka ztuhne,
můžeme podávat.

a vložíme na 20 minut do ledničky.
Mezitím připravíme tvarohovou náplň. Vyšleháme 3 bílky do tuha. V jiné misce
smícháme tvaroh se zakysanou smetanou,
cukrem a nakonec lehce vmícháme sníh
z bílků.
Těsto namačkáme do formy, natřeme na něj
tvarohovou náplň, nasypeme borůvky nebo
jiné ovoce dle chuti a navrch zasypeme
drobenkou.
Pečeme v předehřáté troubě při 160 °C asi
50minut.

Těstoviny 400 g, 1 brokolice, 200g tvrdého
sýra na strouhání, 1 zakysaná smetana, 4 - 6
vajec, 200 g šunky , olej na vymazání.
Těstoviny uvaříme dle návodu, brokolici
rozebereme na
růžičky, propereme a
povaříme v osolené vodě, šunku nakrájíme
na kostičky. Smetanu, vejce a nastrouhaný
sýr smícháme a dochutíme, poté těstoviny,
brokolici a smetanovou omáčku smícháme a
vložíme do zapékací mísy vymazané olejem
a pečeme v předehřáté troubě na 170
stupňů cca 30 min.

Zázvorový lék
0,5 l vodky , 120 g medu, 120 g čerstvě nastrouhaného zázvoru, šťáva ze 3 citronů nebo
limetek.
Všechny ingredience přidáme do vodky
a necháme 5 dnů louhovat, občas
promícháme, procedíme, slejeme do lahví
a užíváme jako lék. Je to účiná prevence
proti chřipce a nachlazení!
Dobrou chuť všem, kteří vyzkoušejí naše
recepty.
- MS -

Domácí houstičky
250 ml mléka, 100 g majolky, 500g hladké
mouky, 1 lžičku cukru, 1 lžičku soli, 1 a půl lžičky
droždí .
Vše dáme do mísy a zaděláme těsto, které
dáme na teplé místo kynout. Z těsta
vyválíme váleček – rozdělíme na 32 kousků,
z nich zapleteme houstičky nebo jenom
uděláme uzlíky, pomašlujeme vejcem
a posypeme hrubou solí , mákem , sezamem
nebo kmínem. Ještě chvílí necháme kynout
a pečeme do zlatova.

Linecký koláč s tvarohem a
borůvkami
250g hladké mouky, 120g másla nebo Hery,
100g moučkového cukru, 3 žloutky, 1/2 prášku
do pečiva.
Náplň: 1x vaničkový tvaroh, 1x kelímek
zakysané smetany, 3 bílky vyšlehané do sněhu,
2x vanilkový cukr. Borůvky nebo jiné ovoce.
Drobenka: hrubá mouka, krystalový cukr,
máslo.
Z přísad na těsto vypracujeme hladké těsto

Koncerty U Kuchařů
V Hostinci U Kuchařů bude opět hodně
zajímavých koncertů. Je tomu mnoho let
nazpět, kdy na dvoře U Kuchařů začaly
koncerty. Jako první zde vystoupil Václav
Koubek a letos ho uvítáme znovu. Vystřídalo
se zde mnoho umělců např. Michal Prokop,
Vladimír Mišík, Vlasta Třešňák, Jiří Schmitzer
a mnoho dalších. Průběh byl většinou pro
nás organizatory dost dramatický. Nejen
jestli přijde dost diváků, ale hlavně jestli se
vydaří počasí a rozhodnout, kde se koncert

bude konat je velice adrenalinové. Proč
pokračujeme v pořádání koncertů je spokojenost návštěvníků ale i všech účinkujících,
kteří jsou nadšeni atmosférou, kterou vytváří
prostředí a skvělé obecenstvo. Takže
pokračujeme dál a pro letošek jsou domluvené tyto koncerty:
28. 4. - KON SIRA - Kateřina Garcia, Luboš
Malina, Tomáš Liška
19. 5. - Olin Nejezchleba + KYBABU - Norbi
Kovacz, V. Pavlíček, Pavel Skála, Jirka
Zelenka
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2. 6. - ZUBY NEHTY
23. 6. - DUNAJSKÁ VLANA
Václavek, Josef Ostřaňský

Vladimír

21. 7. - KVÉTY
11. 8. - Jan Hrubý, Sean Barry, Ondřej
Fencl
25. 8. - SATISFVCkTION
8. 9. - Václav Koubek
29. 9. - Justin Lavash
Podrobnosti o těchto koncertech, ale i o všech
předešlých akcích najdete na našich
stránkách www.ukucharu.cz
- Alena Valentová -

Oznámení pro občany
Sběr železného šrotu se uskuteční na
území obce v sobotu 14. dubna 2018.
Šrot můžete nechat před domem,
pouze odlehlá místa raději hlaste
předem na obecním úřadě
(tel.: 380 741 229).
V sobotu 21. dubna 2018 se uskuteční
na území naší obce sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu dle
následujícího harmonogramu.
Třísov - křižovatka pod Vaňků
Třísov - náves

Opět žádáme občany, aby uvážlivě
třídili železný, velkoobjemový a nebezpečný odpad, aby dodržovali
stanovený harmonogram a nevozili
odpad na stanoviště předem. Je nutné, aby každý občan pomohl sběrné
firmě svůj odpad naložit. Za tuto
službu občané neplatí, sběr hradí
v plné výši obec. Upozorňujeme, že
tento sběr je však pouze pro občany,
ne pro podnikající.

Upozornění pro majitele
domácích mazlíčků

Do konce května je nutno dle
obecní vyhlášky uhradit poplatek za psa. Rovněž vyzýváme ty
majitele, kteří mají psa a dosud
ho nepřihlásili, aby tak učinili
nejpozději do 3 měsíců věku psa.

8.00 - 8.15 hod
8.20 - 8.35 hod

Holubov - transformátor u Gondeků 8.40 - 9.00 hod
Holubov - nádraží ČD
9.00 - 9.30 hod
Holubov - hasičská zbrojnice
9.35 - 9.50 hod
Krásetín - náves

9.55 - 10. 15 hod

POZVÁNÍ NA KOUPÁNÍ

Obec Holubov pořádá pro místní seniory jednodenní výlet do termálních lázní JOHANNESBAD v Německu.

Termín : pátek 4. května 2018
Odjezd v 6.00 hod z Třísova, přes Holubov u školy a Krásetín. Návrat kolem 19.00 hodiny.
Cena zájezdu: včetně vstupu do lázní 500 Kč
Zájemci nechť se přihlásí na Obecním úřadě v Holubově, tel. 380 741229
zájezd je nutno zaplatit předem nejpozději do 11. 4. 2018.
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Dne 9. června 2018
proběhne

oslava 110. výročí založení
SDH Holubov,
která se bude konat
v Holubově u hasičské zbrojnice.
Je připraven bohatý program
mj. vystoupí skupina

Jiří Schelinger MEMORY BAND
a večer skupina

The Slakers
Redakční rada
Holubovského zpravodaje
přeje všem občanům
radostné Velikonoce.

Divadelní amatérský spolek eNDe Vrábče
hledá zvukaře a osvětlovače, ochotného a šikovného.
Pro bližší info volejte 776 550 681 p. Neubauerová - nebo
pište na babockajeneral@seznam.cz

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 BOHEMIA s.r.o.
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