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Zpráva z jednání obecního zastupitelstva
Hlavním bodem veřejného jednání OZ
byla volba starosty, místostarosty a složení slibu nového člena OZ .
Starostou obce byl jednomyslně zvolen
dosavadní místostarosta pan Roman
Kudláček a místostarostou Ing. Petr
Čížek. Novým členem OZ se stal pan
František Kroiher.

ZO projednalo a schválilo:

- schvalování rozpočtových změn starostou
obce
- uzavření smlouvy o věcném břemeni s firmou EON – M. Kouba Třísov NN
- uzavření smlouvy o věcném břemeni s firmou EON – Hanč RD Třísov NN
- žádost ZŠ o převod prostředků z rezervního
fondu

Informace o činnosti obce

- úprava nátoku krásetínského potoka do
rybníka
- kácení lip v Třísově
- dokončení tarasu v Holubově u čp. 149
- informace o provozu lanovky
- Roman Kudláček, starosta obce -
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Za Jaroslavem Fraňkem

Nad Holubovem se tyčí kaple Svaté Anežky
České, jejíž výstavba byla jeho snem, a která
nám ho bude navždy připomínat.

Ve středu 22. února 2017 se stovky
příbuzných, přátel a známých přišly
naposledy rozloučit s naším starostou
panem Jaroslavem Fraňkem, který zemřel
18. února ve věku 64 let. Podlehl dlouhé
těžké nemoci, s níž statečně bojoval celých
třináct let.
Jaroslava jsme znali jako čestného,
poctivého, pracovitého a skromného
člověka, který měl pro každého dobré
slovo a vždy byl ochotný pomáhat druhým.

V hluboké úctě se skláníme před jeho
vykonanou prací, ať tichá vzpomínka
nikdy nedovolí zapomenout na jeho
ušlechtilý život.
- Roman Kudláček -

Za dvacet dva let svého působení v čele
obce za sebou zanechal nesmazatelnou
stopu, kamkoliv se člověk ohlédne, všude
je vidět jeho práce.

Slovo starosty
Většina občanů mne asi zná, ale přesto mi
dovolte, abych se v krátkosti představil.
Narodil jsem se 3.3.1964 a od té doby žiji
v Holubově, kde jsem navštěvoval MŠ i ZŠ do
páté třídy. Základní školu jsem dokončil
v Křemži. Po ukončení ZŠ jsem se vyučil
strojním zámečníkem. Tuto profesi jsem
vykonával v EGE Č. Budějovice. V roce 1996
jsem nastoupil do závodu Artypa Holubov,
dnes Grafobal Bohemia, jako řidič nákladního vozidla a zde jsem pracoval až do
současnosti.
V roce 1985 jsem se oženil a narodily se mi
2 děti. V roce 2006 jsem se rozvedl a v roce
2009 jsem se podruhé oženil.
Od roku 1987 bydlím v holubovské hasičárně.
V roce 2000 jsem se stal velitelem hasičské
výjezdové jednotky. Mým největším

koníčkem byl požární sport, který jsem
provozoval nepřetržitě 27 let až do roku
2015. K dalším velkým zálibám patří četba
historických románů a cestopisů. Velice rád
cestuji a provozuji pěší či cykloturistiku.
V neposlední řadě je mým celoživotním
koníčkem poslech hudby ( blues, rock ) .
V zastupitelstvu obce jsem posledních 6 let
a přibližně 2,5 roku ve funkci místostarosty.
Zesnulý pan Jaroslav Franěk byl výjimečný
starosta, který svou funkci vykonával více
jak 22 let. Vzhledem k tomu bylo moje
rozhodnutí přijmout kandidaturu složité,
jsem si vědom toho, že navázat na jeho práci
nebude jednoduché.
Začátek mé práce mi ulehčí to, že to
nejdůležitější naší obci, jako je plynofikace
obce, veřejné osvětlení, kanalizace s čističkou, veškeré elektrické rozvody převedené
do země, obecní rozhlas, vyasfaltování cest
a chodníků, funkční škola i školka, kulturní

sál, obecní úřad a jiné, jsou již dokončeny
a slouží našim občanům. Za to, že se tyto
akce povedly, můžeme děkovat právě panu
Fraňkovi.
V současné době jsou zahájeny práce na
zbudování nátoku krásetínského potoka do
rybníka, dále se plánuje vybudování
garážového stání pro hasičské auto v Třísově,
výměna střešní krytiny hasičské zbrojnice
v Holubově a úprava památníku padlých
v Krásetíně.
Toto jsou zatím hlavní plány, ale další jistě
přibydou podle nutnosti, důležitosti a přání
občanů i podle výše finančních prostředků.
Chtěl bych v tomto směru pokračovat,
protože věřím, že obec Holubov s osadami
Třísov a Krásetín jsou dobrá místa k životu
a vyvinu veškeré úsilí, aby tomu tak bylo
i nadále.
- Roman Kudláček Starosta obce

ZPRÁVY ZE ŠKOLY - CO NÁS BAVÍ

Společné létání nás
všechny
začalo
ohromně bavit, a proto jsme v adventu
proletěli
vánoční
vůní a upekli si něco
dobrého na zub.
Abychom potěšili
úplně všechny spolužáky, pekli jsme nejen
sladké, ale i slané pečivo. Ukázali si, jak
slavnostně prostřít stůl a také poznávali
koření podle čichu. 21 .prosince jste se mohli
s námi setkat u kapličky, kde byl pro všechny
nachystaný živý betlém. Poslední vyučovací
den před vánočními prázdninami přijela do
školy paní Vacková ze spolku Kamínky, která
měla připravený velmi zajímavý program.
Nejprve jsme mluvili o zvířatech, pak
o všemožných adventních svátcích (např.

sv. Ondřej, sv. Barbora, sv. Lucie apod.)a na
závěr jsme si vyrobili svíčku a ozdoby
z včelího vosku.
Po vánočních prázdninách jste mohli některé
naše žáky potkat při Tříkrálové sbírce České
charity. V lednu jsme s celou školou letěli
neznámou krajinou a poznávali jsme některá
česká města (České Budějovice, Plzeň, Praha,
Hradec Králové, Brno, Ostrava). Poskládali
jsme mapu České republiky a na závěr
projektového dne proběhla beseda s manžely Matulkovými o pobytu v Peru, kdy nám
nejen promítali obrázky, ale i přinesli ukázat
např. lapač snů, šperky, kůry stromů
a esence. V únoru byl pro žáky 2. – 5. ročníku
připraven výukový program Práva a povinnosti. Během dopoledne jsme se seznámili
s pojmem právo a povinnost, jejich porušováním a zdramatizovali si různé situace
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a jejich řešení. Další výukový program „ Já tě
sním“ byl pro žáky 1. a 2. třídy, při kterém
lektorka děti hravou formou naučila souvislosti a propojenosti mezi jednotlivými zvířaty,
rostlinami a vztahu člověka k přírodě.

Březnovou výuku zpestřil žákům 1. třídy
preventivní program Veselé zoubky, při
kterém se děti naučily, jak správně o zuby
pečovat. Za svou snahu byly děti odměněny
preventivním balíčkem. Hned po jarních

prázdninách jsme se proletěli pohádkovým
světem. Čekaly na nás nejen pohádkové
úkoly, ale i pohádkový oběd – Krtkovy záplaty.

Zprávičky ze školičky

tel i kolemjdoucích a štědře nám přispívali
do sbírky pro Českou charitu. Děkujeme za
přijetí. V únoru za námi do mateřské školy
dorazilo divadlo Máma a táta s pohádkou
„Červená Karkulka“. Velkým zpestřením pro
naše děti byla návštěva hokejistů. Jan
Jungbauer a Jan Fučík přivezli dětem ukázat

hokejovou výzbroj, výzbroj brankářů i
rozhodčích. Povídali si s dětmi o tomto
sportu, děti si vyzkoušely mířit na branku a
obdržely hokejistické kartičky. Klukům z ledu
moc děkujeme. Měsíc březen jsme zahájili
karnevalem. Za dětmi přijela klaunka Anička.
Přivezla velký kapsář, ze kterého tahala
aktivity a překvapení pro děti. Hodně se
tancovalo, zpívalo s kytarou a nad kouzlem,
které nám Anička ukázala, ještě dnes
přemýšlíme. V březnu se ještě můžeme těšit
na pohádku „O kůzlátkách“, tu nám zahraje
divadlo Luk. Na závěr důležité pozvání pro
naše budoucí zájemce.

Jak přivítali Zajíčci a Medvídci nový rok 2017?
Téměř již tradičně - Tříkrálovou koledou. Na
tu jsme se vypravili 6. ledna. Bylo velmi
mrazivo, tak od dětí to byl opravdu výkon.
Ale dokázalo to ocenit mnoho našich obyva-

- Mgr. Jana Knížková, vychovatelka ŠD -

Ve dnech
9. 5. a 10. 5. 2017
od 8.00 – 11.00 proběhne
zápis dětí do mateřské školy
v Holubově
pro školní rok 2017/18.
Těšíme se na Vás!
- Za kolektiv mateřské školky Helena Čížková -
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Masopust v Holubově
I letos prošla Holubovem tradiční masopustní koleda. V Holubově má masopust
podobu růžičkové a střapaté koledy, kterou
doprovázejí maškary. Počasí nám přálo a tak
se hrálo, zpívalo, tančilo. Nechybělo ani malé
pohoštění koledníků v podobě tradičních
masopustních koblih, zelňáků, špeku, ale
i slivovice. Sobotní masopust nepřilákal tolik
lidí jako minulý rok, ale ti, kteří přišli, toho
jistě nelitovali. Na závěr mi nezbývá než
konstatovat, že masopust je tradice, která se
dělá pro lidi a děti, ne pro nás koledníky.
- J. Nováková HOKUS -
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Krásetínský masopust
Hola hej, krasetinský masopustní rej!
V sobotu 25. 2. t.r. se v naší vsi konal již
tradiční masopustní průvod s velkým
množstvím rozličních masek. V mnoha z nich
nebyli jejich nositelé k rozpoznání. Obyvatelé vsi byli obdivuhodně předzásobení
spoustou dobrot a za jejich pohostinnost jim
náleží vřelý dík. Celé odpoledne muzika
břinkala a lidé se radovali. Důstojné
zakončení průvodu se v podvečer uskutečnilo v místním hostinci.
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Koňadra
Často ještě za mrazivých únorových dnů vítá
svým skromným zpěvem blížící se jaro jeden
z našich nejběžnějších a nejznámějších
ptáků – sýkora koňadra.
Koňadra je veliká asi jako vrabec, má však
štíhlejší tělo. Zbarvení je nezaměnitelné,
nápadná je černá hlava s velkou bílou
skvrnou na tvářích, záda jsou šedozelená,
břicho žluté předělené svislým černým
pruhem.
Jejím domovem jsou lesy, rozlehlé parky
a zahrady. Hnízdí ve stromových dutinách,
ráda obsadí i vyvěšenou budku s průměrem
vletového otvoru 32 mm a rozměrem dna
alespoň 12 x 12 cm. Nápaditost koňader při
výběru místa k hnízdění je obrovská.
Z vlastních nálezů stojí za zmínku umístění
hnízda v pojistkové skříňce, dutině ve zdi,
větracím průduchu budovy, kovovém
sloupku plotu, nebo ve staveništním elektrickém rozvaděči. Samotná stavba z kořínků, stébel a mechu je vystlána zvířecí srstí.
Snáška čítá 8 -12 vajíček. Potravu tvoří hmyz
všech vývojových stádií a olejnatá semena.
V zimě bývá častým návštěvníkem krmítek,
kam přilétá pro slunečnicová semena a na
zavěšený lůj. Sýkora koňadra v našem kraji
běžně hnízdí.
V příspěvku bylo čerpáno z materiálů České
společnosti ornitologické
- Pavel Jakeš /vlastní ilustrace: sýkora koňadra/

Tak už jsme zase o rok starší, píšeme rok 2017
a do toho nového roku si všichni přejeme
hlavně hodně štěstí a zdraví. Co se pod tímto
nejvíce používaným přáním vlastně skrývá?
Na první pohled je to jasné - štěstí je to, co
k nám přichází a dělá náš život veselým
a příjemným. Ale je opravdu skutečným
štěstím na příklad dosažení určitého
společenského postavení nebo mít velkou
rodinu a hodně dětí, mít krásný nový rodinný
dům, jezdit každý rok na exotické dovolené,
mít nové luxusní auto…… a tak dál podle
svých třeba i tajných přání. Myslím si, že na
určitou dobu to možná funguje, ale
rozhodně těmito záležitostmi není možné
dosáhnout trvalého uspokojení, protože
v tom nevězí skutečný smysl života. Ten
podle mého názoru tkví v poznání sama
sebe, jakožto božského vědomí. Štěstí se
skutečně nedá nalézt nikde venku. Je to
vnitřní pocit a je ho třeba v sobě znovu
objevit. Proč znovu objevit? Protože jsme ho
uměli vnitřně prožívat, když jsme byli malí
a jako malí si hráli na písku a žili jen tím, jak
postavit z písku ten nejkrásnější hrad, anebo
bábovičku. Tenkrát jsme byli stoprocentně
šťastní, žili v přítomnosti a dělali jsme to, co

nás bavilo. Popřemýšlejme trochu, odkud se
asi bere pocit štěstí anebo opak, pocit
frustrace a marnosti. Vždy to začíná v naší
hlavě, ale myšlenky nejsou realita a nemusíme jim věřit! Opravdu šťastný je pouze ten,
kdo k tomu nepotřebuje žádné vnější
okolnosti, protože šťastný je sám se sebou
a to stále. Ví a pochopil, že všechno se vždy
děje z nějakého důvodu a nic není náhoda a
dokáže se radovat bez důvodu stejně, jako se
raduje příroda.
No a co napsat ke zdraví? Říká se, že zdraví je
to nejdůležitější, co máme, ale platí to zase
jen z určitého úhlu pohledu. Když nám něco
nevyjde nebo jsme něčím zklamáni, říkáme
si: „ale vždyť o nic nejde, hlavně, že jsme
zdraví“. Já se na to dívám tak, že nejdůležitější pro zdraví je pochopení a přijetí
životních principů, jež jsou ve výsledku tím
jediným skutečným klíčem pro naše zdraví.
Dokud jsme však s okolnostmi svého života
a s druhými lidmi v boji, jsme ve skutečnosti
i v boji sami se sebou, protože si v tomto
případě neuvědomujeme, že vše je si rovno
a je „jedním“. Jak zasejeme, tak sklidíme.
Potom ale proti všem a všemu bojují i naše
buňky, a aby se ubránily nepříteli, musí být

přece silné a potom třeba začnou i nekontrolovaně bujet…..
Je všeobecně známé, že vážné nemoci velice
úzce souvisejí nejen s tím, jak přemýšlíme,
ale hlavně, jaké je naše „vnitřní klima“. Při
nemoci je samozřejmé tělu pomoci, ale
vnitřně bychom místo k boji měli být
nastaveni k přijetí a pokoře. A právě v tomto
nastavení, podle mého názoru, tkví skutečný
smysl našich životů a nemoc v některých
případech se může stát i nástrojem, který nás
k přijetí a pokoře dovede.
Proto Vám do nového roku 2017 přeji hlavně
klid v duši a lásku v srdci, která je tam stále
a trvale usídlená, ale většinou se skrývá pod
harampádím našich strachů. Snažme se tedy
to harampádí uklidit a probudit lásku, jako
jedinou možnou cestu k tomu, aby mezi
sebou byly v harmonii nejen buňky našeho
těla, ale také aby ustaly nesváry a války mezi
lidmi.
No a kam se v novém roce podíváme? Trochu
jsem zase nahlédl zpět, kde už jsme všude
byli v té naší hoře Kleti, a napadla mě
„Medvědí skála“. Je sice na odvrácené straně
našich domovů, ale při troše dobré vůle se
tam dorazit dá. Jsou dvě možnosti: z Vyšného
z parkoviště na Červenodvorské cestě pod
lesem nebo z Červeného dvora od garáží
lesní školky vždy po Červenodvorské cestě.
Z obou míst, kam se dá zajet autem, je to
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potom pěšky asi stejně daleko, odhadem 3-4
km a pro cyklisty, pokud se na Červenodvorskou cestu dopraví - ideální projížďka
skoro po rovině.
Medvědí skála je cca 50 m dlouhý a cca 10 m
vysoký skalnatý útvar (viz foto) s krásnou
pozitivní energií někde uprostřed u staré
borovice. Kousek vedle je již časem trochu
poničená kamenná mísa, ze které se kdysi
možná věštilo. Na začátek skály vede
částečně vydlážděná a do náspu navršená
cesta, která těsně pod skálou končí, což
vyvolává na pohled docela zvláštní pocit. Jak
skálu najdete? Skála z cesty není totiž vidět.

Poznávacím znamením, kde odbočit z Červenodvorské cesty, je vkusné dřevěné
posezení se střechou, které jsou v Kleti na
více místech a jsou dílem Lesů ČR s.p. Zde
můžete i v klidu a pokoji sníst svačinu
a pokud bude, užít si sluníčka. Poté se vydáte
ve směru dolů podél hrany skalního zlomu
a po chvilce spatříte zvláštní kamenný útvar
(viz foto). Jsou to v podstatě dvě rovnoběžné
kamenné zídky asi 1 m vysoké a 7 m dlouhé
a jsou od sebe asi 2 m vzdálené, uprostřed
s ohništěm. Tuto stavbu již v roce 2007
proslavil jeden ze zakládajících členů
společnosti „Žebříkového kamene“, který ji

společně s tehdejším redaktorem Českokrumlovského deníku (v.v.) nazval „záhadou,
kterou skrývají kleťské lesy“. Protože si články
z novin, kde je něco o Kleti, schovávám, mohu
citovat: „Dole za tím je strž, kam se mohla
dávat uhynulá zvířata, která lákala vlky nebo
medvědy. Stála tam bouda, což byla
usměrňovací naháňka, kudy šel medvěd za
pachem a byl chycen do želez“. Po prohlídce
této stavby pokračujeme ve stejném směru
dolů a asi po 60 m jsme na místě. Užijte si to,
prohlédněte ze všech stran a pokud bude
sluníčko, je tam příjemné teplíčko.

Chlumu, Křemži, Bohouškovicích, Stupné
a nově i v Rojšíně.
V Holubově s koledováním vypomáhali
Aneta Čížková, Jan Čížek, Veronika Opelková,
Rozárka Knížková, Kristýna Hrušková,
Kačenka Hrušková, Pavel Těšínký, František
Šimeček a ostatní žáci docházející na
náboženství. S milou koledou mezi
holubovské občany vyrazily též děti z mateřské školy.

Z Holubova činil výtěžek 9 524 Kč. Celkem
jsme z výše uvedených oblastí přispěli
částkou 22 418 Kč. Je to velká částka, Pán
Bůh zaplať všem dobrovolníkům a štědrým
dárcům.
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 -

Mějte se dobře. - vakl -

Tříkrálová sbírka 2017
Tříkrálová sbírka České charity se letos
konala již po sedmnácté. Výtěžek z této
sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám
s dětmi v tísni a dalším jinak potřebným
lidem. Přibližně desetina výnosu sbírky jde
na humanitární pomoc do zahraničí. Část
sbírky je také věnována pomoci lidem po
přírodních katastrofách (např. povodních)
v naší republice.
Do tříkrálového koledování se v letošním
roce 2017 připojili dobrovolníci v Holubově,
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Těstoviny uvaříme v osolené vodě na skus ,
zeleninu nakrájíme . V misce smícháme sýr s
koprem a ochutíme a vše promícháme.
Necháme vychladit a trochu proležet.

Čokoládové řezy z červené řepy
300g červené řepy tj. asi 4 ks, 3 hrnky
polohrubé mouky 1,5 hrnku třtinového cukru
2 vanilkové cukry, 4 vrchovaté lžíce holandského kakaa, 3 vejce, půl hrnku oleje, půl
hrnku mléka, 1 prášek do pečiva, špetku soli.
Náplň: 2 tučné tvarohy, 1 máslo, 15 - 20 dg
moučkového cukru podle chuti.

Vajíčkový salát

Plněné rohlíčky

5 vajec uvařených natvrdo, 25 dkg šunky , 25
dkg cherry rajčátek, 1 kelímek zakysané
smetany, 1 bílá cibulka, pažitka, pepř, sůl, chilli

300ml mléka, 42g droždí, 1 lžička cukru, 150ml
oleje, 600g hladké mouky, 2 lžičky soli, 1 lžička
sušeného oregána.

Rajčata, šunku i vejce nakrájíme na větší
kousky, promícháme, přidáme nakrájenou
cibulku, pažitku a
smetanu, osolíme,
opepříme, promícháme. Podáváme s celozrnným pečivem.

Dále si připravíme vajíčko na potírání, kečup,
bazalku a oregáno, asi 20 dkg slaniny a asi 20
dkg eidamu - nahrubo nastrouhaného
Vypracujeme kynuté těsto. Po vykynutí,
rozdělíme na 5 bochánků.
Každý vyválíme, potřeme slabě kečupem
smíchaným s kořením, rozkrájíme rádýlkem
na 8 dílů a každý poklademe slaninou
a sýrem a srolujeme do rohlíčků. Potřeme
vejcem a posypeme strouhaným sýrem
a necháme ještě chvíli kynout. Pečeme při
160 °C asi 25 minut.

Řepu nastrouháme najemno a přimícháme
ostatní sypké suroviny, přidáme vejce, mléko
a olej. Všechny suroviny vyšleháme. Pokud je
těsto příliš tuhé, přidáme ještě trochu mléka.
Těsto nalijeme do vymazaného a vysypaného plechu a pečeme v předehřáté
troubě asi 45 minut, dokud špejle není po
zanoření do středu dortu čistá.
Náplň – máslo necháme pomalu rozpustit,
postupně zašleháme do tvarohu i s cukrem.
Krém naneseme na upečený korpus a posypeme nastrouhanou čokoládou
Dobrou chuť všem, kteří vyzkoušejí naše
nové recepty.
- MS -

Těstovinový salát
Těstoviny ze semolinové mouky, sýr Cottage,
sterilovaná kukuřice, okurka, cherry rajčátka,
ledový salát na kostičky, jarní cibulka i s natí,
kopr, sůl, trochu cukru, pepř, olivový olej,
citronová šťáva.

o kterých budeme průběžně informovat
a veškeré podrobnosti a případné změny
najdete na naších stránkách
www.ukuchařů.cz
22. 4. - Bluesberry
13. 5. - Michal Pavlíček a Monika Načeva

17. 6. - Laco Deczi a Celula New York
15. 7. - James Harries
5. 8. - Oskar Petr, Helen Rock, Petr Samek
18. 8. - Jarda Svoboda "Traband" sólové vystoupení
9. 9. - Lenka Dusilová, Beata Hlavenková,
Dorka Bárová

Krasetínské koncerty
Jako každý rok i letos se v Krasetíně v
Hostinci U Kuchařů uskuteční mnoho zajímavých koncertů. Loni počasí moc nepřálo a proto se některé konaly v sále v Holubově. Letos
pevně věříme, že všechny proběhnou
v krásném prostředí na dvoře pod širým
nebem. Všechny spoluobčany srdečně
zveme na velice kvalitní hudební produkce,
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Poděkování

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se ve středu 22. února 2017 zúčastnili posledního rozloučení
s panem Jaroslavem Fraňkem.
Děkujeme i za květinové dary.
Manželka Marie a děti s rodinami

Oznámení pro občany
Sběr železného šrotu se uskuteční na
území obce v sobotu 29. dubna 2017.
Šrot můžete nechat před domem,
pouze odlehlá místa raději hlaste
předem na obecním úřadě
(tel.: 380 741 229).
V sobotu 6. května 2017 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

Upozornění pro občany
V Holubově u obecního skladu je
k dispozici kontejner na ukládání bioodpadu, trávy, odpadu ze zahrádky, který se
následně odváží do Vrábče ke kompostování.
Větve ze zahrad obec zdarma zeštěpkuje,
stačí se jen objednat a domluvit na obecním
úřadě.

Na výpomoc v letní sezóně 2017 hledáme
studentku / studenta do našeho autokempu Paradijs 6 km od Českého
Krumlova směrem na České Budějovice.
Po vzájemné dohodě se jedná o práci
pokojské, úklid v prostoru kempu, případně výpomoc na zahradě. Pokud umíte
aktivně komunikovat v angličtině, nabízíme i práci recepční. Nabízíme 80-100 Kč /
hodinu. Více informací na mailu
jakesova.jana@centrum.cz
Všem odpovíme a s vybranými uchazečkami / uchazeči se osobně setkáme.
www.kempukrumlova.cz
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JSTE PRACOVITÝ/Á, JSTE RÁDI SOUČÁSTÍ TÝMOVÉ PRÁCE?
Firma GRAFOBAL BOHEMIA s. r. o. se sídlem: Holubov 52, 382 03 Křemže
nabízí nové pracovní příležitosti a seberealizace na pozicích:

• VÝROBNÍ TECHNOLOG

PŘÍPRAVÁŘ PRO LEPÍCÍ
A VÝSEKOVÉ STROJE

Vaší náplní bude:
technologická příprava zakázek pro výrobu
od předtiskové přípravy po dokončovací zpracování,
řízení, organizace a koordinace jednotlivých zakázek

Vaší náplní bude:
příprava, obsluha a seřizování zpracovatelských strojů
Požadujeme:
SO technického nebo strojního zaměření,
praxe a maturita výhodou, zručnost, spolehlivost,
zodpovědnost, samostatnost, dobrý zdravotní
stav, ochota pracovat na směny

Požadujeme:
SŠ – polygrafického směru výhodou,
ŘP sk. B, AJ nebo NJ aktivně, praxe výhodou

• MISTR VÝROBY:

• DĚLNÍK / DĚLNICE DO VÝROBY

Vaší náplní bude:
řízení a organizace svěřeného úseku,
koordinace součinnosti úseků tisku, zpracování
a expedice, řešení reklamací na dodaný materiál,
jeho kvalitu a množství

Pracovní nasazení a ochota pracovat na směny výhodou
Vaší náplní bude:
obsluha zpracovatelských strojů a manipulačních zařízení

Požadujeme:
zkušenosti v polygrafii a s vedením lidí, samostatnost,
zodpovědnost, komunikační dovednosti, práce na PC, ŘP sk. B

REFERENT OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ
Vaší náplní bude:
koordinace požadavků obchodu s možnostmi výrobních kapacit,
vyřizování poptávek, komunikace se zákazníky, zpracování cenových
nabídek a jejich vyhodnocování, kontrola plnění zakázek
Požadujeme:
ÚSO obchodního nebo polygraf. směru výhodou,
AJ slovem i písmem, ŘP sk. B, práce na PC

Požadujeme:
vyučení v jakémkoliv oboru, možno i absolventi,
dobrý zdravotní stav

• LETNÍ BRIGÁDA (červenec, srpen)
DĚLNÍK / DĚLNICE

Redakční rada
Holubovského
zpravodaje
přeje
všem občanům
radostné Velikonoce.

Pracovní nasazení a ochota pracovat na směny výhodou
Vaší náplní bude:
obsluha zpracovatelských strojů a manipulačních zařízení

Požadujeme:
Dobrý zdravotní stav, při dovršení plnoletosti ochota
pracovat na směny

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NABÍZÍME:

• dlouhodobé perspektivní zázemí na HPP • příspěvek na závodní stravování • příspěvek na dopravu • 25 dní dovolené • mzdové
zvýhodnění 1500 Kč/měsíc - pokud se nepobírají dávky v nemoci • příspěvek na dětskou rekreaci • příspěvek na lázeňskou léčbu a další ...
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pro bližší informace volejte na tel: 380 778 109 nebo zasílejte strukturovaný životopis na e-mail: anderlovak@grafobal.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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