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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
přes omezení a vyhlášení nouzového stavu
letos v březnu jsme pokračovali v plánovaných akcích v naší obci. V tomto čtvrtletí
byla kompletně dokončena rekonstrukce
vodní nádrže v Třísově a její postupné
napouštění. Dále byla téměř dokončena
výstavba zázemí multifunkčního hřiště v Holubově, kde v současné době zbývá pouze
dokončit elektroinstalaci.
Jak jistě víte obecní rozhlas nám funguje
pouze v horním Holubově a Krásetíně.
V dolním Holubově a Třísově je zatím
nefunkční. V měsíci květnu se nabídli pan Jiří
Pešl ml., pan Jan Soukup společně s panem
Bohuslavem Vaňkem, že zjistí závadu, to se
podařilo a v nejbližší době se pokusíme ji
odstranit.
V obecním lese na Podlazí bylo vytěženo
a prodáno několik desítek stromů
napadených kůrovcem.

2020

Zpráva z jednání obecního zastupitelstva

ZO projednalo a schválilo:

- Závěrečný účet obce za rok 2019
- Koupě části pozemku p. č. 877/1 v k. ú.
Holubov – cesta pod hasičárnou
- Koupě části pozemku p.č. 47 v k.ú. Holubov
- u televizních bytovek
- Snížení nájmu v Restauraci Pod Kletí - za
měsíce duben a květen 2020

- Zařazení obce do působnosti MAS Blanský
les na roky 2021-2027
- Zhotovení asfaltového povrchu cesty v Holubově pod peronem
- Zhotovení chodníku podél silnice p.č. 1192/8
- Zřízení služebnosti našich šesti brodů na
cestě k Dívčímu Kameni
- Roman Kudláček - starosta obce

Obec získala dotaci na výsadbu 45, převážně
ovocných stromů, z nichž byla vytvořena alej od
kapličky směrem k holubovskému mlýnu, další
alej je od Formanské cesty pod lesem k Třísovu.
V druhé polovině května jsme ve spolupráci
s SDH Krásetín vyčistili vodní nádrž v Krásetíně. Dále zde pokračuje obnova obecní
cesty na Podluží, která byla upravena a prodloužena až k výjezdu u Bočáků, bylo zde
osazeno nové veřejné osvětlení.
Rád bych tímto poděkoval našim skautům,
kteří velmi ochotně pomohli v počátku

koronavirové krize roznést všem občanům
ochranné roušky, které obec zakoupila. Zárověň
bych chtěl poděkovat i paní Jitce Novákové a paní Naděždě Matoulkové, které ochotně ušili
několik desítek látkových roušek pro naše
občany. Tímto bych chtěl poděkovat i vám
všem občanům za zodpovědný přístup k nařízením a ohleduplnosti v době koronavirové.
Na závěr bych vám všem chtěl popřát pěkné
léto, příjemné prožití dovolené a dětem
krásné prázdniny.
- Roman Kudláček - starosta obce
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Vzpomínáme - Krásetín za heydrichiády
Každým rokem se o prvním červencovém
víkendu scházíme na návsi v Krásetíně,
abychom uctili památku krásetínských občanů popravených v červenci 1942.
Nejinak tomu bylo letos v sobotu 4. července
2020 odpoledne, kdy jsme se jako tradičně
sešli na návsi, abychom si připomněli 78. výročí oné tragické události.
Těch, kteří tuto strašnou dobu zažili a pamatují si, jak to tehdy bylo, je už jen hrstka.
Naše generace ji zná už jen z vyprávění,
přesto bychom neměli na tuto smutnou
událost nikdy zapomenout.
Po slavnostním projevu starosty pana
Romana Kudláčka, vystoupil se svým

příspěvkem starosta SDH okrsku Křemže
pan Milan Šebesta, který připomněl
85. výročí založení dobrovolných hasičů
Krásetín.
Po uložení věnců u pomníku zahrála na
návsi k poslechu skupina DIXIE OUTSIDER
Č.B.
K doplnění celkové atmosféry krásetínské
slavnosti večer pak na taneční zábavě zahrála skupina The Maso. Letošní zábava se velmi
vydařila a poslední hosté odcházeli až brzy
nad ránem.
Nechybělo ani výborné občerstvení, které
zajistili členové SDH Krásetín.
- MS -

ZPRÁVY ZE ŠKOLY - CO NÁS BAVÍ
Druhé pololetí letošního školního roku
probíhalo
nestandardním
způsobem.
Způsobem, který nikdo z nás nepamatuje, a
na který nikdo z nás nebyl připravený.
Školy byly ze dne na den na neurčito zavřeny
a nám nezbylo nic jiného než se s danou
situací vypořádat. Chtěla bych tedy poděkovat touto cestou jednak svým kolegům za

jejich práci při distanční výuce a neméně pak
poděkovat i Vám, rodičům, na které padla
velká část odpovědnosti za vzdělávání dětí.
Nepochybuji, že toto období bylo náročné
časově i psychicky. Velký dík tedy patří všem,
kteří po dobu jedenácti týdnů s dětmi
poctivě pracovali a spolupracovali i s námi,
učiteli, abychom společně mohli co nejlépe

nahradit výuku ve škole. Děkuji také panu
starostovi, který nám pomohl zajistit
dezinfekční stojany, aby škola, mateřská škola
a školní jídelna splnily podmínky pro návrat
dětí. Děkuji i za poskytnutí náhradních prostor
pro konání zájmových kroužků, které nemohly
probíhat ve škole.
Dík patří také školnicím a kuchařkám, jejichž
práci bych také chtěla ocenit.
Na závěr přeji všem krásné, pohodové léto
a zasloužený odpočinek.
- Mgr. Vendula Vernerová strana
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Zprávičky ze školičky
Poslední měsíce ve školním roce 2019/20
probíhaly netradičně. Vlivem koronaviru byla
mateřská školka uzavřena od 17. března do
22. května 2020. Spousta akcí a aktivit byla
zrušena. S velkou radostí se téměř všechny
děti opět navracely do školky. Těšily se na své
kamarády. S nimi oslavily svůj dětský den,
třída Medvídků na zahradě při malé
olympiádě a třída Zajíčků v lese se
sportovními aktivitami. Medaile se na krku

pohupovaly všem dětem. Děti podaroval
také pan Pelech a poslal jim k svátku nanuky,
moc děkujeme. Podařilo se nám zařídit třídní
fotografie, děti mají památku na své
školkové vrstevníky. Proběhl hudební
průzkum pro zvážení možnosti navštěvovat
uměleckou školu. Hodně jsme využívali
možnosti trávit čas na zahradě a v blízkém
lese či louce. Největším zklamáním pro
rodiče a děti bylo, že se letos nekonala
zahradní slavnost. Ale věříme, že děti si
loučení se školkou užily i bez přítomnosti
rodičů. Celý záznam slavnostního loučení

s předškoláky najdete na webu školy. A až se
za rok bude zahradní slavnost konat,
přijměte pozvání i Vy, již prvňáčci se svými
rodiči. Loučení se školním rokem si užily i děti
ze třídy Zajíčků, ty se vydaly pro poklad se
skřítkem Lesníčkem do jeho království.
Děkujeme všem rodičům a prarodičům za
spolupráci a spolu se svými dětmi si prožijte
zdravé léto. V září na viděnou se na Vás těší
provozní a pedagogičtí pracovníci MŠ
Holubov.
- Helena Čížková -
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Za paní Ruth
Dne 28. dubna letošního roku mne zasáhla
smutná zpráva, ve věku úctyhodných 94 let
zemřela paní doktorka Ruth Hálová.
Paní Ruth se narodila v únoru 1926 v Českém
Krumlově, otec jí zemřel, když byla ještě
miminko a maminka ji a sestru Evu vychovávala sama. Když se v roce 1938 stal život
v Českém /nebo tehdy spíš německém/
Krumlově pro židovskou rodinu nesnesitelným, odstěhovali se do Prahy. Maminka
tehdy vyhledala sira Nikolase Wintona a paní
Ruth byla jedním z 669 židovských dětí
odvezených do Anglie a tím zachráněných
před koncentračním táborem.
Když se po válce vrátila do vlasti a setkala se
s maminkou, která přežila Terezín, považovala tento okamžik za nejkrásnější v životě.

V Praze získala doktorát z mikrobiologie na
Karlově universitě a tomuto oboru se
věnovala až do odchodu na zasloužený
odpočinek, nejprve v Praze, Karlových
Varech a naposledy v Ústí nad Labem. Založila rodinu. S odchodem do důchodu
se
přestěhovala do Českého Krumlova
a
nakonec zakotvila u nás v Holubově. Kleť a
Holubov si zamilovala už jako malá holčička,
když sem jezdila se sestrou a ma- minkou
na letní byt a tak když se naskytla možnost,
koupila si v Holubově domek
s
výhledem na Kleť a byla, dle svých slov,
nesmírně šťastná.
Paní Ruth žila u nás v Holubově od roku
2006, tedy 14 let. Za tu dobu ji většina z nás
znala z procházek s pejskem kolem rybníka
jako milou, vždy dobře naladěnou a usměvavou paní.
Já osobně jsem s paní Ruth navázala velmi
osobní vztah a v mnoha směrech mi velmi

Lesní mateřská škola na
dosah dětem z Holubova!

a sice na 5, 3 (po-st) nebo 2 dny (čt-pá)
v týdnu. „Nejen pro lesoškolkařské odchovance, ale i pro další zájemce, jsme v září
2018 otevřeli také Svobodnou základní školu
v obci Libníč, která v mnohém navazuje na
naše pedagogické principy a odráží to, co ve
vzdělávání vnímáme jako klíčové,“ shrnuje
Tesařová. Během července a srpna spolek
také v Třísově nabízí využití lesních
příměstských táborů. Letos proběhne sedm
turnusů a každý má originální téma-děti tak
prožijí nejen dobrodružný týden v lese, ale
navíc je čeká třeba cesta do pravěku, týden s
pokusy nebo cesta kolem světa! Podrobné
informace nejen o lesní školce v Třísově, ale
i ostatních aktivitách spolku, naleznete na
webu
www.domavlese.cz
nebo
na
facebooku.

Děti z Holubova a okolí mají předškolní
vzdělávání v přírodě na dosah, a to pár minut
jízdy autem! Třísovská pobočka lesní školky,
která je v provozu již od roku 2012, nabízí
místa pro nové lesní dobrodruhy! Je určena
dětem od tří do šesti let, které tak mohou
celoročně využívat možnost předškolního
vzdělávání ve věkově smíšené třídě uprostřed přírody, hrát si, objevovat
a
radovat se z pohybu na čerstvém vzduchu.
Škola je v rejstříku MŠMT a předškoláci si tak
zde mohou splnit svůj povinný předškolní
rok. Přihlašování dětí je možné v průběhu
celého školního roku dle volné kapacity,

ČLOBLAN
13. 6. 2020 se uskutečnil ve spolupráci
Sokola Křemže a Kleťácké unie již 6.ročník
štafetového závodu Čloblan (ČLověk
BLANského lesa). Sešlo se 15 družstev z
různých koutů jižních i západních Čech.
Účastníci však pocházeli z celé ČR. O závodě

pomáhaly její moudré rady a životní
nadhled. Byla to opravdu vzácná žena, nikdy
na ni nezapomenu.
- Marie Svobodová -

se dozvěděli z různých míst. Z internetu, FB,
plakátů či od kamarádů. Počasí nám přálo po
celý den. Ale dva dny předtím to tak rozhodně nevypadalo a nahlášené bouřky Čloblan
zahnal až do dalšího dne.
V prvním cca 16-ti km cyklistickém úseku
začalo po hromadném startu velké drama.
Cestou museli cyklisté označit jednu
kontrolu a pak už mohli statečně pokračovat

ve stoupání vzhůru k vrcholu hory. Na
1.místě dorazilo na první předávku na Kleti
družstvo „Kdovíci“, které si již prvenství
udrželo až do konce závodu. U dalších týmů
tomu tak ale již nebylo. Závodníci dojeli
v časech 49:21-89:05 min. I přes „malé“
organizační potíže „Atletů z Písku“ všichni
zdárně předali štafetový kolík svým spoluzávodníkům.
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Následoval náročný seběh přes kameny,
kořeny i asfalt z Kleti do Zlaté Koruny. I zde si
nadále drželo prvenství již zmiňované
družstvo „Kdovíci“. Časy běžců se pohybovaly
mezi 33:48-62:23 min.
Dále přišli na řadu kanoisté, kteří jeli cca 10-ti
km úsek na Dívčí Kámen. Rozdíly jsou zde
téměř neznatelné. Přesto se každé družstvo
snažilo svému týmu předat štafetu v co
nejkratším čase. Ty se pohybovaly mezi
56:27-63:31 min. Někdo se zvládnul cestou
i vykoupat.
Nakonec přišel na řadu nejzapeklitější úsek,
orientační běh. Ten z velké části zamíchal s
pořadím téměř všech týmů. Pro někoho to
byl krásný běh v přírodě, pro jiného ale běh

náročný a složitý. Největším skokanem se
stalo družstvo „Senoušci“, které po kanoistickém úseku předávalo štafetový kolík na
13.místě. Do cíle však doběhli na neu- věřitelném 3. místě. Pro celkové prvenství si doběhlo družstvo „Kdovíci“. Na krásném 2.místě se
umístilo družstvo „Králíci z klo- bouku“ a 3.
místo obsadili již zmínění „Senoušci“. Časy
orientačního běhu se pohybovaly mezi
66:23-140:21 min.
Pevně doufáme, že se Vám všem závod líbil
a že si užili celý slunečný den, ať už jako
závodníci, tak i jako přihlížející. Budeme moc
rádi, když se opět uvidíme na startu dalšího
ročníku v roce 2021. Když sebou přivedete
i další družstva, bude závod ještě napínavější

než ten letošní. Tímto bychom také rádi
poděkovali všem závodníkům za účast, všem
pořadatelům, kterých rozhodně není málo za
pomoc. Konkrétně potom Karlu Jírovcovi,
Honzovi a Janě Jungbauerovým, Mileně
Zimmermannové, Liborovi Jandovi,
Tereze Fošumové, Honzovi a Aleně
Janouškovým, Drahušce Sýkorové, Lence
Ondřichové, Honzovi, Petře Zemanové,
Zdence Fouskové, Marii Svobodové,
Pokrývačství Bušta, Quangovi Dinh Vu,
Barboře Jandové, Martinovi a Jitce Jandovým a Tereze Kudláčkové. V neposlední řadě
také děkujeme sponzorovi IRO STAVEBNÍ
a partnerovi závodu LESY ČR.

Holubovský triatlon

což byli dva okruhy v místním koupališti.
Poté čekala na závodníky cyklistická část o
délce cca 25 km z Holubova do Brlohu a dále
přes Jánské Údolí zpět přes Rojšín do
Holubova. Běžecký úsek zavedl závodníky k
Dívčímu kameni a délka běhu byla 6 km.
Závod vyhrál celkově za 1 hodinu a sedm
minut Jiří Fencl z klubu TCV Jindřichův
Hradec, první žena v cíli byla za 1 hodinu a 18
minut Eliška Říhová z Triatlon Teamu Tábor.
Nejlepší muž a žena obdrželi dárkové koše
od obecního úřadu a za to organizátoři tímto
panu starostovi děkují. V rámci závodu byli
též speciálně hodnoceni závodníci z regionu
Podkletí, zde byl nejrychlejší Daniel Květoň
ze Srní, před Miroslavem Floriánem z Holubova a Janem Fučíkem z Českého Krumlova. Celkem soutěžilo z regionu potěšitelných
18 závodníků. S účastí žen
z regionu to
už tak skvělé nebylo, na start se postavila jen

jedna, a to Lucie Znachorová
z Třebína.
Abychom nalákali nové účastníky, připravili
jsme pro ně též kategorii „Můj první triatlon
v životě“. Zde byl nejlepší Matěj Jakubec
z Českých Budějovic a v ženách Michaela
Žáková, také z Budějovic. A v této kategorii
soutěžilo 19 závodníků a závodnic.
Bohužel jsme se nevyhnuli při závodě kolizi s
motorovým vozidlem. Přestože byl závod
povolen Policií ČR a za základě jejich
požadavku byla trasa závodu osazena více
jak dvaceti příkazovými a informačními
dopravními značkami a na křižovatkách po
trase závodu bylo rozmístěno více jak 20
pořadatelů, tak k tomu kousek od Rojšína
došlo. Naštěstí srážka nebyla pro cyklistu
– závodníka fatální a byl pouze odřený.
Bohužel v takovýchto situacích je cyklista
vždy ten nejvíce zranitelný, a to platí nejen o
závodě, ale i o běžném provozu.

– Sportovec Podkletí se vydařil.

V tradičním termínu, jímž je poslední sobota
v červnu, se konal již 36. ročník závodu
Holubovský triatlon – Sportovec Podkletí.
Přestože nebylo z důvodu pandemické
situace celý duben a květen zřejmé, zdali
bude možné závod vůbec uskutečnit, se
organizátoři z triatlonového klubu TC Dvořák
začátkem června rozhodli závod uspořádat.
A udělali dobře. Příznivá hygienická situace
umožnila uspořádat plnohodnotný triatlon
bez viditelných omezení. I přes určitou
opatrnost závodníků, v čase předcházejícímu závodu, se nakonec na start postavilo rekordní množství triatletů. Bylo jich
nakonec 107! Jde o nový účastnický rekord
závodu. Plavání proběhlo na trati 700 metrů,

strana

9

vždy ten nejvíce zranitelný, a to platí nejen
o závodě, ale i o běžném provozu.
O závodníky bylo po závodě výborně
postaráno v Triobaru, který tvořil zázemí
závodu a kde bylo možné se občerstvit

a v družném hovoru setrvat do večerních
hodin a probrat průběh závodu a třeba si
sdělit své plány na letošní a příští sezónu.
Organizátoři by rádi závod opětovně za
rok uspořádali v sobotu 26. června 2021.

A velmi rádi opět přivítají místní účastníky
z překrásného Podkletí, bude pro ně připravena speciální kategorie.
- Miroslav Šimek Organizátor Holubovského triatlonu - Sportovce Podkletí.

strana

10

Jaký chceme náš potok ?
Je spousta věcí, na které můžeme být
v našem okolí pyšní. Jedním z nejkrásnějších
míst je údolí Brložského (Křemežského)
potoka kolem Dívčího Kamene. Pokud by se
mne moderátor v nějakém soutěžním
pořadu jako AZ kvíz zeptal, odkud jsem
a kam bych lidi ve svém okolí pozval, tak
kromě Kleti by to bylo právě sem. Malý háček
by to však mohlo mít, jaký ? Tradičním,
a dnes už vzácným druhům živočichů, jako
pstruh obecný potoční, střevle, chrostík,
konipas, ledňáček či skorec občas omylem
"dopřejeme" k čisté vodě bonus v podobě
vody odpadní. Jak se to může stát? Čistička
dole pod Holubovem je super věc, ale

zázraky prostě neumí. Proto chci touto
formou poděkovat všem lidem za to, že např.
dámské hygienické potřeby, nerozložitelné
vlhčené ubrousky či takové toaletní papíry,
kondomy :-) a podobné věci nesplachují do
WC. Ty, kteří tak omylem činí bych rád
informoval, že tento odpad si "hoví " někde v
potrubí a pak při větší vodě, která projde při
dešti kanalizací se česla ucpou, čistička si
s tím nemá šanci okamžitě poradit a z
našeho krásného potoka se stává páchnoucí
stoka bílé barvy. Poděkování a obdiv pak
patří zaměstnancům čističky jako Čenda K.,
kteří si s touto komplikací nakonec poradí.
Jednodušším řešením je však znalost
každého z nás co spláchnout do WC ano a co
ne. Od Dívčího Kamene vás za všechny

obyvatele zdraví "symbol čisté vody" Skorec
vodní a autor článku Ing. Václav Němec.

Krutihlav

Když se na jaře příroda rozezní množstvím
nejrůznějších ptačích hlasů, které se navíc
ještě prolínají, bývá často obtížné určit jejich
původce. Někdy se ale mezi nimi ozve zvláštní hlasité tesklivé volání znějící jako
monotónní vi-vivi-vi …. Tento nezaměnitelný nápadný hlas patří krutihlavu obecnému.
Krutihlav se řadí do čeledi datlovitých. Tento
zajímavý pták o málo větší než vrabec, se
však od svých příbuzných v mnohém odlišuje. Jeho zobák je kratší a slabší a není tak
dokonale přizpůsoben k tesán í do dřeva
jako v u ostatních datlů, také ocasní pera
nemají potřebnou tuhost, aby mohla sloužit
jako spolehlivá opora při šplhání po
kmenech stromů. Výjimečné je i zbarvení.
Šedohnědé peří hustě poseté množstvím
skvrn a čárek mu zajišťuje dokonalé splynutí
s kůrou stromů, takže je pták sedící na větvi
od okolí téměř nerozeznatelný.
Krutihlav je na rozdíl od ostatních
datlovitých také tažný. Na africká zimoviště
odlétá v srpnu až září a zpátky k nám se vrací
od poloviny dubna. Po příletu vyhledává
zahrady, sady, aleje starých stromů, parky,
okraje smíšených lesů, hráze rybníků apod.
Hnízdí v dutinách stromů a rád využívá
i vyvěšené ptačí budky s průměrem
vletového otvoru alespoň 35 mm. Dno
dutiny si ničím nevystýlá a vajíčka snáší na
holý podklad. Snůška čítá 7-11 bílých vajíček.
Potravu tvoří hmyz, zejména mravenci
a jejich kukly, jimiž jsou krmena mláďata.
Je-li vyrušen při sezení v dutině, snaží se
nepřítele zastrašit syčivými zvuky a krouživými pohyby hlavy, se kterou otáčí o 180°.
Tento zvláštní způsob obrany mu vynesl jeho
přiléhavé jméno.
Krutihlav obecný se v našem kraji objevuje
a hnízdí jen ojediněle. Žije skrytým
způsobem života k němuž mu pomáhá
i nenápadné zbarvení a proto jeho přítomnost v našem okolí zjistíme zpravidla až
podle hlasu.
V příspěvku bylo čerpáno z materiálů České

společnosti ornitologické

Vlastní ilustrace / Krutihlav obecný/
- Pavel Jakeš -

Pozvánka

SK Holubov vás zve na tradiční turnaj v kopané

– 7. ročník memoriál Milana Bušty

- v Holubově na fotbalovém hřišti 1. 8. 2020 od 10 hodin.
Staří páni SK Holubov a Slovan Černý Dub
Ve 12:30 bude zahájen fotbalový turnaj, kterého se účastní tyto družstva: Sokol Křemže,
SK Zlatá Koruna, Slovan Černý Dub, SK Holubov.
K 80. výročí založení SK Holubov bude od 18 - 24:00 hodin hrát kapela RoadWork.
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ženými dýňovými semínky, zakapeme
dýňovým olejem a citrónovou šťávou,
případně osolíme a opepříme.

a dáme vychladit. Výborná je i varianta
s natvrdo vařenými vajíčky místo sýra.

Bramborový salát
s čínským zelím
1 menší čínské zelí, 8 brambor,8 vajec, 2 cibule,,
hořčice, majonéza, jogurt, sůl, pepř, nálev
z okurek, cukr, petrželka.

Rajčatový salát
Do
prázdninového
čísla
našeho
Zpravodaje jsem připravila pár typů na
lehký letní oběd nebo večeři.

400 g tvrdých menších rajčat, 250 g ementálu,
1 cibule, 150 g majonézy, 2 dl kysané smetany,
sůl a pepř, citrónová šťáva.

Pečená červená řepa

Rajčata nakrájíme na čtvrtky, sýr na nudličky,
a cibuli nadrobno. Vložíme do mísy
a smícháme s majonézou, kysanou smetanou, přidáme sůl, pepř, citrónovou šťávu

4 ks předvařené červené řepy , 2 lžíce medu,
2 lžíce olivového oleje, 2 lžičky balzamikového
octa, tymián, sůl, pepř; mix salátů ledový,
polníček a rukola, mozzarella, hrst dýňových
semínek, citronová šťáva.
z olivového oleje, medu, balzamikového octa
a tymiánu si uděláme marinádu, ve které
namočíme červenou řepu pokrájenou na
měsíčky, dáme na plech a pečeme v troubě
na 200· asi 15 minut, necháme vychladit; na
talíř dáme saláty, na to opečenou řepu,
pokrájenou mozzarellu, posypeme opra-

Postřikovače z Křemže mezi
evropskou elitou
Historie firmy AGRIO MZS s.r.o. se začala psát roku
1993 v Křemži. Za 27 let ušel tento křemežský
podnik dlouhou cestu od rekonstrukcí starších
strojů až k výrobě kompletní řady polních
postřikovačů špičkových parametrů a těch
nejmodernějších výbav a je tak dnes největším
českým a jedním z předních evropských výrobců
aplikační techniky. Po celou dobu se firma AGRIO
MZS s.r.o. věnuje pouze vývoji a výrobě kvalitních
tažených, nástavbových a samochodných postřikovačů a dá se tedy směle označit za specialistu

Brambory uvaříme ve slupce, vejce natvrdo.
Nakrájíme na kostky, osolíme, opepříme
a promícháme, čínské zelí nakrájíme na
nudličky, přidáme na kostičky nakrájenou
cibuli a majonézu s jogurtem, hořčici, lžičku
cukru, trochu nálevu z okurek, petrželovou
nať a vše promícháme. Salát je lehký
a chuťově výborný, hodí se jako samostatný
pokrm s pečivem nebo ke všemu pečenému
nebo grilovanému masu i řízkům.

Pěkné prázdniny a dobrou chuť všem, kteří
recepty vyzkoušejí přeje
- MS ve svém oboru. Od roku 2001 má firma své sídlo v
rozlehlém areálu v Mříči s výměrou 17 000 m2, kde
se dnes 80 zaměstnanců věnuje výrobě již obecně
známých modro-bílých strojů. V současné době
má firma AGRIO MZS s.r.o. své zastoupení ve 13
zemích Evropy, ale stroje z jihočeské dílny můžete
potkat na polích od Německa až po daleký
Kazachstán. Značka AGRIO se stala synonymem
pro kvalitní postřikovače a profesionální tým lidí,
kteří své práci rozumí a vždy se snaží svým
zákazníkům co nejlépe vyhovět.
Tým zaměstnanců firmy AGRIO MZS s.r.o. byl vždy
tvořen především lidmi z blízkého okolí, z okolních obcí a měst a nejinak je tomu i dnes. Více než

3000 strojů brázdících pole celé Evropy mají tedy
svůj hrdý „podkleťský“ rukopis a ve firmě AGRIO
MZS s.r.o. doufají, že místní obyvatelé se na
výrobě budou podílet i nadále.
Momentálně ve firmě AGRIO MZS s.r.o. hledají
například svářeče, montážníky, elektro-montážníky nebo servisní techniky. Dveře firmy jsou
otevřeny každému zájemci o výše zmíněné
pracovní pozice, ale také každému, koho výroba
moderní zemědělské techniky zajímá.
Pro více informací piště na info@agrio.cz či volejte
+420 725 566 798.
Pěkné a pohodové léto vám přeje tým AGRIO MZS
s.r.o.
- Ing. Jan Kovařík, AGRIO MZS s.r.o. -
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Výstava ovoce a zemědělské techniky
V říjnu (9. 10. – 13. 10. 2020) se koná ve SOŠ
veterinární, mechanizační a zahradnické
a Jazykové škole s právem státní jazykové
zkoušky, Rudolfovská 92 v Českých Budějovicích regionální výstava ovoce.
Letos také nově je připojena výstava
zemědělské mechanizace. Zemědělské
podniky, firmy a instituce našeho regionu
budou u nás ve škole vystavovat své stroje,
velkou a malou mechanizaci.
Naše výstava má svou dlouholetou tradici.
Letošní ročník je ročníkem 21. Návštěvníci

Obec Holubov

volí Jablko výstavy, Jablko školy a Kolekci
výstavy. Vyhlášení se uskuteční vždy v pátek
odpoledne, v první den výstavy.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Výstava ovoce je zároveň spojena se Dny
otevřených dveří určených také žákům
základních škol. Zájemci mohou vždy od
9:00 do 17:00 nahlédnout také do učeben,
laboratoří a dílen všech oborů (Mechanizace a služby, Veterinářství, Rostlinolékařství, Zahradnictví a Jazyková škola),
prohlédnout si areál školy, středisko praxe se
svými obyvateli – domácími zvířaty, navštívit

agility, prohlédnout si skleníky a výukový
sad, vidět studenty školy při různých činnostech a aktivitách. Návštěvníci si mohou také
sami zasoutěžit, mohou se účastnit celé řady
dovednostních aktivit, vyzkoušet jízdu
zručnosti na motokárách, jízdu traktorem a
kombajnem, projet se na koních.
Nově je také ke zhlédnutí množství malé a
velké mechanizace. Své stroje vystavují
zemědělské podniky, firmy, instituce a
organizace jižních Čech.
- Mgr. Olga Cahová -

zve občany na

- repertoárový list -

které se koná
v sobotu 19. září 2020

Od 14 hodin Mše svatá

u kaple Sv. Anežky České

Od 16 hodin v kulturním sále v Holubově

divadelní představení Pohádky z kufru
Od 19 hodin opět v sále koncert skupiny

Johnny Cash revival
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NOVÉ MOŽNOSTI  TRADIČNÍ KVALITA
JSME TO MY, KDO OBLÉKÁ TRH DO PAPÍROVÝCH
OBALŮ VÍCE NEŽ 70 LET…
Připoj se k našemu týmu!
Nabízíme práci pro všechny spolehlivé,
manuálně zručné a pracovité zaměstnance…

Aktuálně obsazujeme tyto pozice:
MISTR VÝROBY
TISKAŘ NA OFSETOVÉM STROJI
SEŘIZOVAČ VÝSEKOVÝCH A LEPÍCÍCH STROJŮ
ELEKTROMECHANIK
PŘÍPRAVÁŘ MIMOSTROJE
DĚLNÍK VE ZPRACOVÁNÍ – OBSLUHA
LISOVACÍHO STROJE
SKLADNÍK – 0,5 ÚVAZEK
KAMENNÝ ÚJEZD
(MOŽNOST PRÁCE I NA DPP)
V případě, že Tě pozice zaujala,
pošli nám životopis na
e-mail: personalni@grafobal.cz
a my se obratem ozveme!
Další informace na:
www.grafobal.cz

Největší výrobce postřikovací techniky v ČR

HLEDÁ NOVÉ KOLEGY

Více informací na www.agrio.cz/kariera
nebo na tel.: 725 566 798

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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