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Zpráva z jednání obecního zastupitelstva
ZO projednalo a schválilo:
- Změnu placení odpadů od roku 2022
- Usnesení na pořízení mimořádných změn
územního plánu č. 2
- Schválení hospodářského výsledku Lanové
dráhy obce Holubov s.r.o.
- Žádost ZŠ a MŠ Holubov o převod výsledku
hospodaření do rezervního fondu
- Výrobu boxů na štěrk a písek v Holubově
- Roman Kudláček,
starosta obce -

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
doba covidová pokračuje od začátku tohoto
roku a omezuje život nás všech. I přes tato
omezení se život v naší obci svým způsobem

nezastavil a musíme se s tím každý z nás
vyrovnat po svém. Co se týče plánovaných
prací, hned v prvním týdnu nového roku
jsme prodloužili vodoteč ve strouze
v Krásetíně na Podluží a povrch strouhy jsme
upravili.
V Třísově U Vlčáka byla kompletně
dokončena pergola pro venkovní posezení
i se zastřešením schodiště k ní. Při této
příležitosti byl zbourán starý komín na této
budově. Část zbývajícího komína uvnitř
budovy byla využita k odvodu z digestoře
v kuchyni s vyústěním na střechu.

směrem od vyhlídky na Dívčí Kámen dolů
k Podhradským.
Po dlouhém přemýšlení a zvažování, jak
uložit štěrk a písek, který používáme
k různým pracem a který je v současné době
uložen na nádraží, souhlasilo zastupitelstvo
se zhotovením 4 betonových boxů. Ty vyrobí

Poté jsme se přesunuli do Holubova na
Planinka, kde jsme začali s rekonstktrukcí
a vybudováním nové kanalizace. Na tuto
kanalizaci je již připojeno 5 nemovitostí + 2
přípojky jsou připraveny pro nové domy.
Toto jsme ukončili v polovině března.
V současné době již máme zametené od
posypového písku všechny tři obce. Ještě
bude provedeno zametání na čisto.
V měsíci únoru zakoupila obec 8 ozónových
čističů do všech 4 tříd základní školy, 2 ks do
mateřské školy a 2 ks pro lanovou dráhu.
V rámci zpřísnění covidových opatření zakoupila obec 1500 respirátorů a zaměstnanci obce je roznesli všem občanům
starším 65 let po 5 ks každému.
Počátkem března jsme vyčistili stoku v celém
úseku Formanské cesty a stoku v Třísově

strana

1

firma Prefa Hubenov a po srovnání povrchu
obecního pozemku za fotbalovým hřištěm,
budou zde umístěny.
Poslední víkend v lednu v rámci zpřísnění
covidových opatření byl zastaven provoz na
naší lanové dráze. Zaměstnanci, ale do práce
chodí, provádějí údržbu a úklid celé provozovny. V rámci programu Antivirus jsme
požádali o kompenzaci vzniklých škod. Za
část měsíce ledna a celý únor nám bylo
vyhověno.
V rámci nové vyhlášky o odpadech, která
bude platit od ledna 2022, bude zaveden
nový systém platby za odvoz komunálního

odpadu. Zastupitelstvo schválilo, že půjde
o systém paušální platby na osobu s trvalým
bydlištěm v naší obci a jednorázový poplatek
pro rekreační objekty. Samostatně budou
zpoplatněny i podnikající osoby v obci, které
se mohou rozhodnout, zda budou ukládat
odpad samostatně nebo prostřednictvím
obce .
Vím, že toto rozhodnutí může vyvolat
mnoho diskusí a emocí, ale je to nařízeno
zákonem. Zastupitelstvo má půl roku na to,
aby rozhodlo o ceně poplatku.
Tímto bych chtěl poprosit všechny občany,
aby dál třídili odpad, tak jako doposud,

neboť je stanoven limit pro ukládání
komunálního odpadu, z kterého bude
vycházet cena poplatku. Pokud bude limit
překročen, bude obec muset zaplatit daleko
větší poplatek za jeho uložení, což se odrazí
na ceně poplatku všech občanů v dalším
roce.
Přeji Vám krásné prožití velikonočních
svátků, postupné rozvolňování nařízených
opatření a věřím, že díky odpovědnosti
každého z nás a dobrovolnému očkování se
vrátíme co nejrychleji k normálu.
- Roman Kudláček, starosta obce -
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Stalo se o Vánocích
V posledních tří letech stojí na holubovské
návsi u vánočního stromku krásný malovaný
betlém, který dodává vánoční době své kouzlo
a je obdivován a navštěvován nejen místními
občany. To co se stalo v závěru prosince už
nepovažuji za klukovinu, ale troufám si říct, že
se jedná o akt nenávisti. To, že v polovině
prosince původního Ježíška ukradli, jsem
schopen pochopit, ale, že ukradli i Ježíška

druhého a na jeho místo vrátili Ježíška
původního, a to ve stavu s vydloubnutýma
očima, s roubíkem v ústech a náznakem střely
uprostřed čela, to prostě nechápu.
V té samé době někdo poházel fasády domů
na návsi i náš betlém syrovými vajíčky.
Je škoda, že když už jsou lidé, kteří si dají tu
práci, betlém postaví a starají se o něj, najde se
jednotlivec nebo skupina, která se chová takto
nepochopitelně.
- Roman Kudláček, Starosta obce -

Doufáme, že proticovidová opatření pominou a my se budeme zase setkávat na různých
společenských akcích, které jsme naplánovali na tento rok
4. 7. 2021 Krásetínská slavnost /Dixie Outsiders ČB- Křemže/
25. 9. 2021 Posvícení – 10. výročí vysvěcení kaple sv. Anežky České
Divadelní spolek Mareš, pohádka pro děti
Večerní koncert skupiny St. Johnny /hudba 50.-60. Leta, Johnny Cash, Elvis Presley aj.
20. 11. 2021 Setkání seniorů /skupina K club a akrobatická skupina B-Flies
5.12. 2021 Mikulášská besídka pro děti

ZPRÁVY ZE ŠKOLY - CO NÁS BAVÍ

Zápis dětí do 1. ročníku a mateřské školy

Vážení rodiče,
vzhledem k mimořádným opatřením
vlády a závažné epidemiologické situaci
proběhne zápis do
ZŠ stejně jako loni
bez osobní přítomnosti dětí ve škole a podání
přihlášky bude provedeno bez osobní
přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve
škole.
Příjem žádostí o přijetí k povinné školní

Zprávičky ze školičky
Nový rok jsme zahájili písničkou, a to hned
koledovací. Sice jsme nemohli vyrazit do

docházce bude probíhat od 6. 4. 2021 do
16. 4. 2021.

Potřebné informace včetně přihlášky budou
zveřejněny do 20. března na webových
stránkách školy (www.zsholubov.cz).
Zápis dětí do mateřské školy také proběhne
bez osobní přítomnosti dětí a zákonných
zástupců. Datum bude upřesněn. Sledujte,
prosím, webové stránky školy.
Děkuji za pochopení a v září se budeme těšit
na nové žáčky v ZŠ a děti v MŠ.
- Mgr. Vendula Vernerová -

širokého okolí a na naše tradiční místa, ale
přesto sobě navzájem a v blízkém kruhu
jsme vinšovali štěstí, zdraví, dlouhá léta.
V tomto období se děti stihly radovat na

Poděkování

Onemocnění covid-19 se bohužel nevyhnulo
ani nám. V únoru musely do karantény
zaměstnanci a děti mateřské školy a zaměstnanci školní jídelny.
Protože ale škola pokračovala v prezenční
výuce prvních třech ročníků, bylo třeba zajistit
pro děti obědy.
Touto cestou bych chtěla jménem svým
i jménem dětí srdečně poděkovat panu
Kalinovi, který nám vyšel vstříc a obědy pro
nás připravoval a panu starostovi, který nám
poskytl prostory obecního sálu, který se na
několik dní proměnil ve školní jídelnu se
všemi hygienickými a bezpečnostními
opatřeními.
- Mgr. Vendula Vernerová sněhu, letošní zima jim umožnila prožívat
hodně času na sněhové peřině. K tomu nám
stále velmi dobře slouží přilehlá zahrada MŠ.
Koronavirovou situaci všichni sledujete a ani
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naší školce se v únoru nevyhnulo karanténní
uzavření.
Zápis předškoláků do 1. třídy proběhne
pravděpodobně bez přítomnosti rodičů,

sledujte prosím stránky základní školy.
Začátkem května se budeme těšit na nové
zájemce o docházku do holubovské školky.
Informace o tom, jak tento zápis proběhne,

najdete na stánkách www.zsholubov.cz.

Tříkrálová sbírka 2021

v Holubově, v koloniálu p. Jiřího Pelecha
a u výdejního okénka restaurace Pod Kletí.
Dovolte nám ještě jednou touto cestou velmi
poděkovat za vstřícný přístup a milé přijetí
majitelům či pracovníkům na citovaných
místech. Stali jste se letos nedílnou součástí
Tříkrálové sbírky.
O to víc nás v letošním zcela neobvyklém

ročníku sbírky těší, kolik dárců si kasičky ve
svém okolí našla. Ve středu 27. ledna 2021
jsme při rozpečeťování v kasičkách spočítali:
OÚ Holubov 2730 Kč, Koloniál Jiří Pelech
7595 Kč, Restaurace Pod Kletí 1940 Kč. Celkem
tedy Holubov přidává do Tříkrálové sbírky
částku 12265 Kč, Křemže 21748 Kč a spolu
s Brlohem 20003 Kč přispíváme v r. 2021
krásných 54016 Kč. Velké DĚKUJEME všem
štědrým dárcům. I v letošním roce poskytneme výtěžek této sbírky na pomoc rodinám
v nelehkých životních situacích.
Věříme, že za rok opět v lednových dnech
zahlédnete rozevláté pláště tříkrálových
koledníčků, potěší Vás svým zpěvem a vydají
se k Vašim domovům s radostnou zprávou
o narození Božího syna.

Když jsme ve středu 16. prosince 2020 pečetili
kasičky na Obecním úřadě v Holubově, ve
Křemži a v Brloze, ještě jsme měli jiskřičku
naděje, že koledníci za zpřísněných podmínek
vyrazí na koledu. Jak situace dopadla, sami
víte, PES koledníky pohlídal a vybídl nás
k novému řešení situace. To se rodilo mezi
svátky, kdy bylo umožněno zřízení tzv. statických kasiček na místech, která lidé mohou
navštěvovat. Zde jsme se rozhodli umístit
kasičku s nabídkou svěcené křídy, cukru
a kalendáříku. Větší aktivita – požehnání svých
příbytků a toto místo si ve svém okolí
vyhledat, zůstala na Vás, milí a věrní
dárci. Informace o možnostech jak přispívat do Tříkrálové sbírky byla vyhlášena
rozhlasem. Kasičky jste mohli vídat od 4. ledna
do 24. ledna 2021 na Obecním úřadě

- Za MŠ Holubov Helena Čížková -

Za místní organizátory TKS
- Helena Čížková a Alena Nováková -
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Moje doba covidová

a chtěl, abych je i s Kamilou namalovala jako
dárek pod stromeček. Stalo se ale nečekaně, že
jsem se do těch poníčků při malování
zamilovala. Koneckonců koně, koníky, osly,
oslíčky maluju už od dětství. Bývají často
součástí mých obrazů. Jako dítě jsem trávila dost
času ve stáji se starými tažnými koňmi Karlem
a Ferdou na statku u Novotných pod Klukem.
Maminka chtěla, abych se nadýchala čerstvého
vzduchu (panelákové dítě), ale já jsem zarputile
setrvávala v ponuré stáji u koní. Ven jsem
chodila krást kostky cukru. Totiž strýc Pepa a teta
Lída měli na statku pronajaté místnosti a sedávali na sluníčku před vraty s mými rodiči
(kávička, bábovka a taky cukřenka).
Vrátím se do přítomnosti. Ani nevím jak se
všechno rychle seběhlo, ale na mém dvoře
je Kuki z Orlických hor - shetlandský miniponík.

Prožíváme podivnou, znepokojivou dobu, která
destruktivně pustoší naše životy různými
způsoby. Mně osobně zemřela na covid
maminka, tatínek, 93 let, covid úspěšně
přechodil s minimálními nebo spíš žádnými
příznaky. Já jsem se (zatím) infekci vyhnula, ale
samozřejmě důsledky pandemie pociťuji ve své
práci. Byly mi zrušeny tři výstavy mých obrazů
v nejlukrativnější době na podzim a v adventu.
Místo toho jsem běhala po úřadech a vyřizovala
i za tátu pozůstalost po mamince. Tatínka jsem si
nastěhovala k sobě do Holubova. Neuměla jsem
si představit, že je v nějakém zařízení sám a já
k němu nesmím na návštěvu. Stal se tedy
nedílnou součástí mé domácnosti a zatím se
v 93 letech docela drží. Doufám, že na jaře bude
opět pochodovat s chodítkem po rovných
holubovských chodníčkách. Kluci pétépácičerní baroni mají holt tuhý kořínek.
Před Vánoci jsem obdržela zajímavou zakázku.
Kamarád veterinář Luboš koupil své přítelkyni
Kamile (znám ji 25 let) tři shetlandské poníčky

V přírodě se tvoří stavební kameny celého
dalšího života vašich dětí. Vím to, neb jsem jako
dítě pociťovala klecovou nesvobodu života
v paneláku a ožívala jsem u babičky na vsi a také
ve zdejší krajině. Prosím, voďte děti do lesa,
nechte je ráchat v potoce a vyprávějte jim
o broucích a motýlech. A vy dospělí se budete
vracet domů méně stresovaní, méně úzkostní
a mediální funusy na vás nebudou tolik
depresivně působit…
Máme tady v překrásné přírodě pod Kletí
všechny trumfy v ruce. Když už jsme u těch
medií, vyslechla jsem v rádu neuvěřitelnou
zprávu, že Francie hodlá ustanovit za národní
dědictví pachy a zvuky venkova – kohoutí
kokrhání, zápach hnoje, atd. Určitě tam patří
také bučení krav, chrochtání prasátek a jak
doufám i koňské řechtání. Prý je to obrana proti
městským naplaveninám a rekreantům, které
tyto uvedené jevy ruší a budí. Doufám, že u nás
takové nařízení nebude potřeba. Leda v rámci
produkce Járy Cimrmana…
Nemálo lidí si myslí, že jsem se poněkud
zbláznila. Ale já jsem si v těžké době covidové
splnila svůj sen. Ke každodenní péči o tatínka
a buldočka Quida jsem přibrala koníčka. Není to
jednoduché, učím se za pochodu a mám
podporu v blízké duši Martině s její poničkou
Beruškou, kterou zachránila z jatek a vypiplala
z úzkostných stavů. Klobouk dolů. Kuki půjde za
pár dnů do zbrusu nové ohrady u potoka a tam
bude mít lepší podmínky, než u mě na dvorku.
Možná si kladete otázku, co s tím má doba těžká,
covidová společného. Třeba to, že v umrtvení
běžných aktivit můžeme realizovat své dětské
sny, ať už vypadají jakkoliv… Prostě z té divné
doby vytěžit, co se dá. Mimochodem mě stále
překvapuje, jak málo lidí potkávám v lese, na
úžasných mystických cestách pod Kletí. A ještě
víc mě znepokojuje, že na loukách a u potoka
nevidím víc dětí, které v přírodě tráví volný čas.

- Renata Štolbová -
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Obec Holubov realizovala v roce 2020
projekt „Modernizace vybavení KD
v místních částech obce Holubov“, a to
v rámci 4. výzvy Programu rozvoje venkova
MAS Blanský les – Netolicko. V rámci projektu

došlo k pořízení nových stolů a židlí do KD čertovsky hezké místo: pro život, relaxaci
Třísov a KD Krasetín. Jedná se o projekt, který a rozvoj“.
byl realizován v rámci Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje 2014-2020
s názvem „MAS Blanský les – Netolicko,

Pěnice černohlavá
S nástupem jara začíná čas ptačího zpěvu.
Mezi nejlepší zpěváky ptačí říše se právem
řadí pěnice zastoupené v naší přírodě pěti
stálými druhy.
Nejrozšířenější je pěnice černohlavá. Veliká je
asi jako vrabec, tělo má však štíhlejší,
zbarvení nevýrazné a úzký špičatý zobák
charakteristický pro hmyzožravé ptáky.
Samečka poznáme podle černé čepičky na
temeni hlavy, hřbet je šedohnědý, hruď
a břicho světlejší. Samička je zbarvena
podobně, jen temeno hlavy má rezavohnědé.
Pěnice černohlavá je tažná, do zimovišť ve
Středomoří a Africe odlétá v září až říjnu
a zpátky k nám se vrací v dubnu. Návrat na
hnízdiště je nenápadný. Důvodem je pozdní
přílet v době, kdy většina ptačích druhů již
započala s přípravami na hnízdění a skrytý
způsob života v křovinách a korunách
stromů, kde snadno uniká pozornosti.
Spolehlivě ji prozradí až rychlý velmi silný
zpěv plní hvizdů a švitoření. Jejím domovem
jsou lesy všech typů, pobřežní porosty,
křovinaté stráně, zahrady a parky. Hnízdo
z kořínků a trávy bývá zpravidla umístěno
v křovinách nízko nad zemí. Samička do něj
snáší 4 -6 světlých červenohnědě skvrnitých
vajíček. Objevíme-li náhodou takové hnízdo
třeba na zahradě, raději se budeme tomu
místu nějaký čas vyhýbat. Pěnice jsou velmi
choulostivé na změny v okolí a při častém
rušení mohou hnízdo i s plnou snůškou
vajíček opustit. Potravu tvoří hmyz a dužnaté
bobule.
Pěnice černohlavá je v našem kraji hojná
a pravidelně zde i hnízdí. Nevyhýbá se ani
vyšším polohám a tak můžeme její zpěv
zaslechnout nejen na pasekách kleťských
lesů, ale i na samém vrcholu.

V příspěvku bylo čerpáno z materiálů České
společnosti ornitologické.

- Pavel Jakeš/vlastní ilustrace: Pěnice černohlavá - sameček/

strana

6

nich vytvoří puchýřky upečeme je dorůžova
(180°C, 15-20 minut). Ke konci hlídáme,
snadno se spálí.

Bramborové karbanátky
s uzeným
1 kg brambor, 260 g libového uzeného masa,
160 g oloupané cibule, 1,5 lžíce sádla,
2 stroužky česneku, 2 vejce, 2 žloutky, sůl
na obalování: 200 g hladké mouky, 3 vejce,
150 g strouhanky, sádlo na smažení

Sádlové krekry z kvásku
40 g sádla, 80 g hladké mouky , 1/3 lžičky soli,
2 lžičky i chlebového koření, 2 lžičky podrcené
sušené cibule, 150 g kvásku (použila jsem
žitný), 20 g vody

Do mísy nasypeme mouku, přidáme sádlo
a rukou promneme.
Přidáme všechny ostatní přísady a nejdříve
vařečkou, potom rukou zpracujeme vláčné
husté těsto. Někdy, podle hustoty kvásku,
můžeme přidat trošičku vody.
Těsto necháme kynout 3-5 hodin. Až se na
něm vytvoří prasklina, rozválíme je na tenký
plát (přibližně velikosti plechu).
Rádýlkem ho rozkrájíme na čtverečky cca
4x4 cm. Propícháme je vidličkou, potřeme
vodou a kdo chce, může i posypat solí.
Pomocí nože je přeneseme na plech
vyložený papírem na pečení. Dáváme je
hodně blízko k sobě (pečením se malinko
zmenší).
Plech přikryjeme utěrkou a čtverečky
necháme dokynout 1-2 hodiny. Jakmile se na

Osobní asistence
je v pandemii ještě
potřebnější
Osobní asistence při neziskové organizaci
ICOS Český Krumlov pomáhá seniorům
i dětem a dospělým se zdravotním
postižením, kteří potřebují pomoc druhých.
Nejčastěji v domácím prostředí, ale i například při doprovodech k lékaři. Počet klientů
a zájemců o službu Osobní asistence, která
funguje již od roku 2008, roste každý rok.
V době pandemie ale počet zájemců přibývá
rychleji. Zvlášť u seniorů, kteří potřebují
pomoc, ale mohou přes svá omezení či

Brambory uvaříme ve slupce a necháme
vychladnout.
Maso nakrájíme na malé kostičky (cca 0,5
cm), cibuli posekáme nadrobno.
V pánvi s rozpáleným sádlem necháme
zpěnit cibuli, přidáme uzené maso, společně
osmažíme dozlatova a pak necháme
vychladnout.
Brambory oloupeme a nastrouháme najemno. Přidáme vejce, žloutky, rozmačkaný
česnek, vychladlou cibuli s masem a promícháme. Podle chuti dosolíme.

vytvoří bílá pěna, pak po částech přidáváme
cukr, až se cukr dobře zašlehá, přidáme další.
Šleháme při středních otáčkách až ke konci
otáčky zvýšíme na maximum. Stěrkou
vmícháme ocet, vanilkový extrakt a škrob
a dobře promícháme.
Troubu předehřejeme na 100 - 110°, plech
vyložíme pečícím papírem, na který si nakreslíme zespodu kolečka o průměru asi 6 cm.
Těsto přendáme do sáčku se špičkou
a nastříkáme na plech, nejdříve dno a pak
okraj a vytvoříme mističku.
Dortíky dáme péct do vyhřáté trouby na
1,5-2 hodiny podle velikosti. Na konci troubu
vypneme a necháme v ní pusinky zcela
vychladnout. Já obvykle peču večer a nechávám v troubě do rána.
250 ml šlehačky a 150 g mascarpone +
čerstvé ovoce
Smetanu vyšleháme, přidáme mascarpone
cukr nedáváme, protože pusinky jsou sladké,
krém si přendáme do sáčku a nastříkáme do
mističek a ozdobíme čerstvým ovocem.
Pavlovy plňte až pár hodin před
servírováním, aby se příliš nerozmáčely.
Samotné pusinky si můžete upéct několik
dní předem, uchovat v uzavřené dóze při
pokojové teplotě a nazdobit až později.

Bramborovou směs necháme dvě hodiny
v ledničce odpočinout.
Potom z ní rukama tvoříme karbanátky,
obalíme v trojobalu a usmažíme z obou stran
dozlatova.
Podáváme se zeleninovým salátem.

Sněhové mističky (Pavlova)
120 g bílků, pokojové teploty, 200 g krupicového cukru, 1/2 lžičky vanilkového
extraktu, 1 lžička vinného octa, 1/2 lžíce
kukuřičného škrobu

Dobrou chuť všem, kteří
vyzkoušejí

naše

recepty
- MS -

Bílky šleháme při nižších otáčkách, až se
onemocnění zůstávat doma s podporou.
A tou je Osobní asistence, která se jen loni
pravidelně starala o téměř 50 klientů.
„Stáří, nemoc či zdravotní postižení nemusí
ihned znamenat odchod do ústavního
zařízení, dotyčný může zůstat doma, kde je
zvyklý žít celý život, kde to zná, cítí se tu dobře
a kde je šťastný,“ upřesňuje Martina Bártová,
vedoucí služby Osobní asistence a pokračuje:
„Z naší strany jde o různou míru podpory
a pomoci – někdo potřebuje celodenní dohled
a podporu, jiný jen například pomoc
s hygienou a zajištěním stravy či vařením, další
potřebuje nákup, úklid, odvoz k lékaři.
Jednomu postačí naše asistence 2x týdně, jiný
ji potřebuje denně i několikrát.

Osobní asistence může pomáhat každý den v týdnu
Osobní asistence funguje každý den od 7 do
19 hodin včetně víkendů. Tým osobních
asistentek pomáhá ročně téměř pět
desítkám
klientům
na
území
Českokrumlovska a Kaplicka. K tomu
využívají 6 služebních vozů, jedno z aut je
upravené k převozu imobilních osob. „Ke
každému klientovi přistupujeme velmi
individuálně, klient si sám určí, jak častá a jak
dlouhá bude asistence, s čím potřebuje
pomoci. Na základě požadavků klienta je
vždy sepsána smlouva o poskytování osobní
asistence. V průběhu může klient smlouvu
rozšířit či upravit tak, aby mu co nejlépe
vyhovovala,“ dodává Martina Bártová.
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V pandemii potřebuje Osobní asistenci
čím dál více lidí
Ingrid Jílková, výkonná ředitelka ICOS Český
Krumlov upřesňuje aktuální situaci: „Tato
doba prohlubuje již dřívější sociální izolaci
některých seniorů. Dlouhodobé omezení
kontaktů s rodinou, známými a přáteli
znamená často větší potřebu osobní
asistence. Zároveň nezřídka pandemie komplikuje pomoc dosud pečujících příbuzných,
kteří jsou sami nemocní, v karanténě nebo
musí zajistit péči o děti.“ U některých klientů
tak asistence pomáhá častěji než dříve,
u některých jinak. „Snažíme se ale navyšovat
naše kapacity tak, abychom vyšli vstříc
novým potřebám, i novým klientům. Jako
tým osobní asistence jsme od listopadu
pravidelně testovány a dodržujeme maximální možnou ochranu sebe a tím i našich
klientů. I díku tomu zatím zvládáme poskytovat asistenci bez toho, aniž by se u nás
nákaza objevila,“ uzavírá Ingrid Jílková
z neziskové organizace ICOS Český Krumlov.
V případě, že vy nebo člen vaší rodiny
potřebuje pomoc Osobní asistence, neváhejte nás kontaktovat:
Martina Bártová, vedoucí osobní asistence,
e-mail: bartova@latran.cz, tel.: 773 58 77 58,
informace naleznete na:
www.asistence.krumlov.cz
- Hana Šustrová, ICOS Český Krumlov -

Oznámení pro občany
Sběr železného šrotu se uskuteční na
území obce v sobotu 17. dubna 2021.
Šrot můžete nechat před domem,
pouze odlehlá místa raději hlaste
předem na obecním úřadě
(tel.: 380 741 229).

V sobotu 24. dubna 2021 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.Poplatek je možno uhradit
také bezhotovostně na účet obce
2921241/0100, variabilní symbol
číslo domu.

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
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www.grafobal.cz
hledáme nové kolegy (ž/m) na tyto pozice:

SEŘIZOVAČ STROJŮ
TISKAŘ
ELEKTROMECHANIK
KONSTRUKTÉR CAD
OPERÁTOR VÝROBY
ÚDRŽBÁŘ
nástup ihned
pracovní směna 7,5 hod
závodní stravování
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bonusy a prémie
příspěvek na penzijní pojištění
příspěvek na dopravu
tel. 380 778 109
personalni@grafobal.cz
https://www.grafobal.cz/kariera.html

Redakční rada Holubovského zpravodaje
přeje všem občanům radostné Velikonoce.
Vydává: Obecní úřad v Holubově, www.holubov.cz, počet výtisků: 500, MK ČR E 14935, IČO: 00 245 879,
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