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Zpráva z jednání obecního zastupitelstva

ZO projednalo a schválilo:
- Prodej pozemku p.č.1237/4 v Krasetíně

- Prodej části pozemku p.č.1178/1 v Holubově
- Koupě Activ Panelu pro ZŠ Holubov
- Rekonstrukce dětského hřiště v Holubově
- Nákup lůžek pro mateřskou školu
- Zřízení věcného břemene na pozemku p.č.1230
v Krásetíně
- Roman Kudláček, starosta obce -

Slovo starosty

Vážení spoluobčané.
V době prázdnin a dovolených bylo v obci
nejvíc práce, neboť jsme si naplánovali na
červenec výměnu osvětlení v Holubově,
která se až na malé problémy zdařila, dále
bylo o prázdninách zbudováno parkoviště,
přechod pro chodce a zábradlí u základní
školy.
Byla rozšířena křižovatka k mateřské školce.
Po celé prázdniny probíhala výměna
nábytku ve škole, školce i školní jídelně,
v některých třídách byly položeny nové
podlahové krytiny.
V Třísově a Krásetíně jsme opravili a natřeli
převlékárny u našich vodních nádrží.
Další akcí byla oprava obecních komunikací
v Třísově na Horánku a v Krásetíně k myslivecké chatě.

Pracovníci obce prováděli pravidelné sečení
a úklid v celé obci.
Největší zátěž, jako každým rokem o prázdninách měla naše lanovka. Podle dostupných
informací od vedoucího lanové dráhy šlo i o
mírný nárůst přepravených osob.
Závěrem mi dovolte, abych vám popřál
krásné babí léto a pěkný podzim.
- Roman Kudláček, starosta -
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY - CO NÁS BAVÍ
Prázdniny utekly jako
voda a my jsme se 3. září
v 7:45 sešli v tělocvičně
naší školy, abychom
společně slavnostně zahájili začínající školní
rok 2018 - 2019. Po
úvodních slovech naší
nové paní ředitelky Mgr.
Venduly Vernerové nám úspěšný školní rok
popřál i pan starosta, který zároveň předal
prvňáčkům pamětní list a tak mohli páťáci
své nové kamarády obdarovat květinami.
S novým celoročním školním projektem

jsme se seznámili 13. září během prvního
projektového dne s názvem Cesta do
Kouzelné země. Letošní snažení bychom rádi
věnovali naší republice, která slaví své krásné
kulatiny, a proto se společně přesouváme do
Kouzelné země, kterou bychom chtěli lépe
poznat a společně oslavit její narozeniny.
Aby se nám dobře pracovalo, rozdělili jsme
se do 6 skupin – osad. Prvním a nejdůležitějším úkolem bylo vybrat si název
osady, zvolit si svého náčelníka, vytvořit si
vlajku a pokřik. Když jsme se připravili
a dostatečně posilnili svačinou, mohli jsme
se pustit do plnění prvních společných

opravdových úkolů. Jedním z nich byla tzv.
poslechovka, což byly audio ukázky z našich
večerníčků, k nimž bylo potřeba přiřadit
název. Další zapeklité aktivity jsme díky
krásnému počasí mohli plnit venku. Na
školním hřišti leželo 60 úryvků textů, ze
kterých si osady vybraly dva patřící jim
zadané postavě. Při Kimově hře bylo
zapotřebí si zapamatovat co možná nejvíce
českých ilustrátorů a jejich postaviček.
V osmisměrce osadníci hledali 14 pohádkových postav a na závěr vzpomínali na
správné dvojice pohádkových bytostí. Celý
den se nám vydařil a těšíme se na vše nové,
co na nás v letošním roce čeká.
- Mgr. Jana Knížková, vychovatelka ŠD -

Zahájení školního roku
Vážení rodiče, milé děti a přátelé školy.
Prázdniny utekly jako voda a děti opět
usedly do lavic.
Začátek nového školního roku si pro všechny
připravil mnoho změn. Třídy, školní družina,
školní jídelna a mateřská škola jsou vybaveny
novým nábytkem, děti se ve škole budou učit
ze zbrusu nových učebnic, u školy mohou
děti bezpečně přecházet po přechodu pro
chodce, do první třídy přibude nová interaktivní tabule. Pro zaměstnance bylo vybudováno nové parkoviště. Velmi bychom za
to chtěli poděkovat panu starostovi a všem,
kteří se na těchto změnách podíleli.
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Do školy nastoupily nové paní učitelky
– paní Michaela Sojková, která bude
vyučovat naše prvňáčky a paní Petra Prokopová, která je třídní učitelkou ve III. třídě, kde
jsou letos spojení žáci 3. a 5. ročníku. Paní
Lenka Korousová je třídní učitelkou 2. a 4.
ročníku. Ve škole jsou i letos dvě asistentky
pedagoga – paní Alena Kudláčková
a Monika Pletková. Vychovatelkou ve školní
družině zůstává paní Jana Knížková.
V mateřské škole nahradila paní Lucii
Kroupovou paní Jana Tondrová.
Všem zaměstnancům školy, školky a školní
jídelny bych chtěla popřát úspěšné
vykročení do nového školního roku, mnoho
spokojenosti a radosti.
Dětem přeji mnoho úspěchů a hezkých chvil
strávených ve škole.
Touto cestou bych Vás všechny zároveň
chtěla co nejsrdečněji pozvat 22. září na
oslavy 125. výročí založení holubovské školy.
- Mgr. Vendula Vernerová,
ředitelka ZŠ a MŠ Holubov -

Zprávičky ze školičky
V letošním školním roce je do mateřské školy
v Holubově zapsáno 40 dětí. Obě třídy –
třída mladších dětí Zajíčků i třída starších
dětí Medvídků jsou naplněny stejným
počtem dětí. V pondělí 3. září čekali na děti
maňásci Kubík a Matýsek a děti seznamovaly
s tím, jak to ve školce chodí. Třetí týden v září

nás navštíví divadlo Z bedny a přiveze
pohádku „O žabákovi“. Děti se mohou těšit i
na první výlet babího léta. Vyrazíme vláčkem
za koníky do Mříče.
Po prázdninách děti uvítala nová paní
učitelka Jana Tondrová a děti čekalo i překvapení v podobě nového nábytku ve
třídách, jídelně a praktického uspořádání
hraček. Těšíme se z toho, že děti pobývají
v nově barevně vymalovaných třídách

a šatnách, prostory jsou světlé a vzdušné. Za
to patří velký dík panu starostovi Romanu
Kudláčkovi, firmě pana Jindry a panu
Tvarohovi. Mnohokrát děkujeme za velké
i malé z naší školky.
Na děti čekají další akce a budeme se na ně
společně těšit. Všem dětem, rodičům,
prarodičům a čtenářům přejeme krásné dny
babího léta.
- Z MŠ Holubov Helena Čížková -
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Tábor Polokrevných
Už čtvrtým rokem přijíždíme v polovině
července na táborovou louku, kde se
vyměníme se staršími členy našeho oddílu
a zahájíme druhý tábor – tábor pro světlušky
a vlčata. Letos jsme se ocitli v Táboře
Polokrevných. Děti se dozvěděly, že jsou
polobozi, protože jeden z jejich rodičů byl
Bůh. Úkolem bylo zabránit válce, ke které se
schylovalo mezi hlavními bohy – Diem,
Poseidonem a Hádem. A tak se táborníci
vydali plnit výzvy, kde museli prokázat svou
poctivost, spolupráci, statečnost nebo
ohleduplnost k přírodě – pluli proto na voru

Skautský tábor starších
skautů a skautek z Holubova
Budíček! Rozcvička! Nástup! Snídaně! Nevím,
co se při těchto heslech
vybaví vám, ale všem
skautům rozhodně vyvstanou vzpomínky na
letní tábor.
My již několik let vítáme
prázdniny se sbalenými
krosnami a vyrážíme na první 2 týdny na
tábor na louku u Tiché. Nejprve je nutné si
tábor postavit. Vždy se toho trochu

po rybníce, sbírali po lese železnou rudu
a přitom museli zvládnout udržovat oheň,
nebo si umět každý večer za něco
poděkovat. Potom se mohli vydat za
Kyklopy, Medúzou nebo do Labyrintu za
Minotaurem, aby získali zprávu o tom, kde
hledat Diův blesk, Poseidonův trojzubec
a Hádova trojhlavého psa Kerberose. A co
jsme dělali, když jsme se zrovna neúčastnili
výcviku v Táboře Polokrevných? Každé dítě si
vybíralo před táborem dvě oblasti, ve
kterých se chtělo za tábor zdokonalit, a tak
se překonávali na sporťáku, učili španělsky,
snažili se přežít v přírodě nebo objevovali
život kolem rybníka. Vydali jsme se na
celodenní výlet a vařili u Malše. Čekali nás

i duchovní chvíle - u slavnostního slibového
ohně složilo svůj slib 11 světlušek a 2 vlčata,
každý večer jsme se setkávali při rituálu
v kruhu přátelství nad svitem louče,
abychom společně zakončili den. Ale když se
dětí zeptáte, co si na táboře užili nejvíce,
bude to přepad, který si na nás připravili
skauti z Křemže . A tak doufáme, že si děti
kromě táborového trička, hrnečku na
památku a přívěšku tábora polokrevných
přivezly domů i zážitek, na který budou rádi
vzpomínat. Děkuji všem vedoucím, že si
našli ve svém volném čase energii tento
zážitek dětem opět umožnit.
- Barča Čížková -

obáváme, zda to všechno dobře zvládneme,
zda nebude pršet a podobně. Ale když dorazí
vedoucí, roveři, družiny starších skautů
(Bobři) a skautek (Pomněnky) a ještě k tomu
pár spřízněných rodičů, práce jde rychle od
ruky a teepee nám rostou pěkně jedno po
druhém.
Po tom, co je téměř vše postaveno, přijíždí i
družina Netopýrů, čímž je složení kompletní
a tak může začít i táborová hra. Jedná se
celkem o závažné a nelehké téma, totiž o
záchranu světa! Skauti a skautky se měli
společně podívat na problémy, s kterými se
naše zeměkoule a její obyvatelstvo reálně
potýká. Tak se například snažili snížit
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produkci jednorázových plastů, které se
hromadí v Tichém oceánu. Nebo pomoci se
záchranou raněných v Africe, kde je
nedostatečná zdravotní péče. Osvobodit
v noci zvířata, která jsou chycena v pytláckých pastích. Navrhnout co nejlepší model
školy, která by mohla v Africe zvýšit možnost
vzdělávání dětí. Nebo dojít k Malši pro vodu
a vyčistit jí pomocí vyrobené filtrace.
Takových úkolů bylo více, a dětem se
podařily splnit či alespoň přispět ke zlepšení
v daném problému nebo se o něm něco
dozvědět.
Děti si také mohly plnit odborky, což jsou
oblasti, ve kterých by se chtěly rozvíjet
a zdokonalovat. Jaké to byly? Kutil, fotograf,
hvězdář, táborník, zálesák. A ani letos
nechyběla výprava. Kluci zažili výsadek, kdy
byli odvezeni autem se zavázanýma očima a
museli se s mapou a buzolou vrátit zpět do
tábora. Holky zase vyrazily na výpravu
s přespáním v hamakách. K silným zážitkům
patří jistě i slavnostní slibový oheň. Táborovou atmosféru nám také utváří večerní
zpívání u ohně, kytary a cajony (bubny),
nebo večerní zprávy v televizi TEE-PEE TV.

Pomalu bych vzpomínání na tábor ukončila.
Na závěr chci opravdu moc poděkovat všem,
kteří se na realizaci tábora, ale hlavně

i celoroční činnosti, podílejí. Má to smysl a já
vám děkuji za váš čas, úsilí a energii.
- Veverka, Markéta Vojnarová -

Krajské oceňování „Zlatými kříži“ bezpříspěvkových dárců krve
Dne 13. června 2018 se uskutečnilo již šesté
oceňování v Jihočeském kraji, které se koná
vždy jednou ročně. Vyznamenáni jsou
převážně dárci, kteří dosáhli na „Zlatý kříž“ 3,
2 a 1. třídy za 80, 120 a 160 bezplatných
odběrů krve v předchozím roce.
Většinou to bývá v červnu, protože tím
zároveň vzpomeneme „Světový den dárců
krve“, který se na celém světě slaví 14.
června, v den narozenin objevitele RH
faktoru K. Landsteinera.
Světový den dárců krve připomíná ty, kteří se
dobrovolně a nezištně rozhodli darovat část
sebe sama pro záchranu druhého člověka.
A to zejména v současné době, kdy začíná
být počet dárců dostatečný pouze ke krytí
potřeb pacientů, avšak už chybí rezerva
dárců krve pro případ mimořádného výdeje.
Světový den dárců krve vyhlásily v roce 2004
společně Světová zdravotnická organizace,

Mezinárodní federace dárců krve a Mezinárodní společnost transfuzního lékařství.
Dárcovství krve je založené jen na motivu
etickém - Česká republika již v roce 1982
dosáhla 100% bezplatnost odběrů plné krve.
Bohužel, se tak neděje i v případě krevní
plazmy.
Bylo pro mne nesmírnou ctí ocenit spolu
s představiteli a spolupracovníky na úseku
dárcovství krve pana Miroslava Zástěru
z Holubova.
Ocenění „Zlatým křížem“ III. stupně za 80
bezplatných odběrů převzal pan Zástěra
z rukou RNDr. Michala Kohna za Statutární
město České Budějovice, MUDr. Jiřího
Faltuse transfúzní oddělení Nemocnice
České Budějovice a MUDr. Karla Bláhy
a Zdenky Svejkovské za pořádající Oblastní
spolek ČČK Č. Budějovice.
Po ocenění a následné večeři jsem si přisedla

k manželům Zástěrovým.
Chtěla jsem mému „sousedovi“ poblahopřát
k ocenění, připít si s ním sklenkou vína na
zdraví a zeptat se ho, co ho vedlo k tomu
darovat bezplatně krev.
Odpověděl mi velice skromně. Poprvé se
rozhodl darovat bezplatně krev na vojně
a od té doby prakticky nepřestal.
Svoji vzácnou tekutinu daruje v případě
naléhavé potřeby na zavolání transfúzního
oddělení českobudějovické nemocnice.
Jinak jeho kroky vedou na transfúzku 4x do
roka.
Jeho manželka, která jej na takto významnou akci, jež se konala v kulturním domě
Metropol, doprovázela, na něj byla právem
pyšná.
Vychovali spolu 2 dcery. Jedna z nich jde ve
šlépějích svého otce a rozhodla se darovat
svoji kostní dřeň.
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Ráda bych panu Zástěrovi popřála pevné
zdraví, mnoho osobních i pracovních
úspěchů a především mnoho lásky bez níž
by byl náš život příliš chudý.
Motto letošního Světového dne zní: „Buď tu
pro každého – daruj krev – poděl se o život“.
Pan Zástěra je toho důkazem a příkladem
pro ostatní, kteří se možná rozhodují stát se
novými dárci krve.

Pro informaci:
ročně se ve světě uskuteční přes 110 milionů
darů krve, z toho 47% probíhá v zemích
s vyššími příjmy, kde žije 19% populace. Je
totiž známo, že důvodem k prosazování
právě bezplatného dárcovství krve je snaha
o maximální bezpečnost podávané krve
i transfuzních přípravků. Za to vděčíme jeho
průkopníkům před více než 57 lety stejně,
jako většině právě oceněných v tomto roce –

dárců i vedoucích představitelů organizací,
kteří rozvoj bezplatného dárcovství krve po
léta významně podporují.
Na úplný závěr bych vám sdělila několik „
krajských“ čísel z konce roku 2017 a to, že
v Jihočeském kraji je v registru celkem 18732
dárců krve, z toho nově registrovaných 1071
a uskutečněno bylo 25633 bezplatných
odběrů plné krve.
- Zdena Svejkovská -

skupinách na 1200. I s přirozenými tahovými
přestávkami musel za oba dny dosahovat
několika tisíc.
Menší a méně rozšířený je doupňák. Jeho
zbarvení je modrošedé s lesklými nazelenalými skvrnami po stranách krku a černými
páskami na křídlech. Obývá listnaté a smíšené lesy se starým i stromy v jejichž
dutinách hnízdí. Také on je tažný. Holub
doupňák patří k významným ptačím

druhům CHKO Blanský les. Setkáváme se s
ním například v lesích Kletě, kde je vázán
především na staré bukové porosty.

Divocí holubi

Největším a nejběžnějším z našich dvou
druhů divokých holubů je hřivnáč. Jeho
zbarvení je šedé s růžovým nádechem na
hrudi. Po stranách krku má bílou skvrnu a na
křídlech výraznou bílou pásku podle které jej
snadno poznáme i za letu. Je tažný. Na
zimoviště v jihozápadní Evropě odlétá v září
až říjnu a zpátky k nám se vrací již začátkem
března. Typickým projevem hřivnáče na
hnízdišti je strmý stoupavý let kdy po
dosažení jeho vrcholu volně klouže s roztaženými křídly k zemi. Hnízdo z větviček je
umístěno na stromě. Jde často o velmi
chatrnou stavbu s řídkým dnem, přes které
prosvítá snůška dvou bílých vajec. Potravu
tvoří různá semena, zejména obilovin.
Holub hřivnáč u nás pravidelně hnízdí.
V několika posledních desetiletích tento
dříve plachý pták stále více proniká do
blízkosti člověka. Například v Českých
Budějovicích je to v současnosti jeden
z nejběžnějších ptačích druhů na celém,
území města. Příkladem z našeho okolí je
hnízdění hřivnáčů v roce 2016 u Grafobalu
v Holubově. Pár si tu postavil hnízdo na větvi
lípy přesahující střechu autobusové čekárny
a vůbec mu nevadil ruch na silnici pod ním.
Hnízdo bylo tak dokonale ukryto v listí, že si
lidí čekající na autobus sotva mohli
všimnout holubice, která v něm přímo nad
jejich hlavami zahřívala snůšku. Zajímavou
událostí byl podzimní masivní tah hřivnáčů
do zimovišť nad Holubovem ve dnech 10.
a 11. října 2015. Během přibližně půl hodiny
jsem odhadoval celkový počet jedinců
přeletujících jihozápadním směrem ve více

- Pavel Jakeš /vlastní ilustrace Holub hřivnáč /
V příspěvku bylo čerpáno z materiálů České
společnosti ornitologické „Ptáci jižních Čech
– Kloubec, Hora, Šťastný
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použít i nivu. Salát lze jíst teplý i studený.

Cuketové placky
600 g nastrouhané cukety, 200 g balkánského
sýru, 1 hrnek polohrubé mouky, 2 vejce / u bílků
ušleháme sníh/
Vše smícháme a smažíme na oleji placičky,
dle chuti a fantazie můžete přidávat koření
nebo česnek.

Lehounké piškotové řezy
4 vejce /z bílků sníh/, 4 lžíce vlažné vody, 150 g
práškového cukru, 1 balíček vanilinového
cukru, 90 g polohrubé mouky, 1 kypřící prášek
Tentokrát nám nabídla své vyzkoušené
a oblíbené recepty paní Pavla Kudláčková
z Holubova.

Zapečená rajčata s masem
2 kg rajčat, 1 velká cibule, 4 stroužky česneku,
zelená petrželka, máslo či sádlo na vymazání
plechu, chlebíčková veka, 20 dkg tvrdého sýra,
1 kg mletého masa, sůl a pepř.
Rajčata ponoříme do horké vody, oloupeme,
vymačkáme šťávu a nakrájíme na silnější
plátky. Rozsekáme česnek, cibuli, zelenou
petržel a smícháme s vekou namočenou
v mléce. Vymastíme pekáč a dáme vrstvu
osoleného a opepřeného masa, na to vrstvu
připravené nádivky z veky, vrstvu nakrájených rajčat a posypeme strouhaným sýrem.
Celý postup zopakujeme. Pečeme cca 1,5
hodiny na 200°C, poslední půl hodny
pečeme odkryté.

Rychlý cuketový salát
Použijeme malé cukety nakrájené na
hranolky i se slupkou. Osmažíme je na
malém množství olivového oleje dozlatova.
Vše i s olejem přendáme na talíř, pokapeme
citronovou šťávou a posypeme na kostičky
nakrájeným balkánským sýrem. Můžeme

Náplň: 2 plechovky kompotovaných mandarinek, 500 g polotučného tvarohu, 150 g
práškového cukru, 250 g smetany na šlehání,
250 g zakysané smetany, 1 balíček želatinového ztužovače /nejlepší je Dr. Oetker/
Piškot je na menší plech, na velký dvojitou
dávku – i náplně. Upečeme piškot, po vystydnutí ho vodorovně rozřízneme. Mandarinky
necháme okapat a šťávu použijeme do
ztužovače. Šlehačku vyšleháme dotuha
a přidáme ostatní přísady, nakonec želatinu.
Rozříznutý piškot potřeme půlkou náplně,
poklademe mandarinkami, dáme druhou
půlku náplně a přikryjeme
piškotem.
Alespoň 2 hodiny necháme vychladit. Před
podáním pocukrovat. Jde použít i čerstvé
ovoce, do ztužovače použít vodu či nějakou
šťávu nebo džus.

másla, 1 kelímek šlehačky 33 %, může se přidat
i trochu citronové kůry.
V míse ušleháme vejce, cukr a vanil. cukr,
přidáváme máslo, tvaroh, vanilkový pudink
a šlehačku, šleháme tak dlouho, až vidíme jak
náplň houstne. Náplň nalijeme na polopečený korpus a pečeme dalších 45 - 50
minut na 150 °C. Po dobu pečení troubu
neotevírat. Vyndáme z trouby a necháme
vychladnout.
Navrch směs z ovoce 2 - 3 hrstě ovoce
/borůvky, maliny, rybíz/ 2 - 3 lžíce cukru + ¼
litru vody a 1 vanilkový pudink nebo želatina,
vytvořit rosol a zalít ovoce. Necháme do
druhého dne v ledničce.
Já ještě přidávám recept na výborný dezert,
který chutná jako medovník, ale je téměř bez
práce.

Nepečený moučník z karamelových sušenek Lotus
2 velká balení sušenek Lotus, 2 šlehačky 33%,
2 Mascarpone, 2 lžíce cukru
Ušleháme šlehačku, do níž vmícháme cukr
a Mascarpone vznikne nadýchaný krém. Na
dno nádoby vyskládáme sušenky a potřeme
krémem, vrstvy střídáme, poslední vrstva je
krém, který posypeme rozdrobenými
sušenkami a dáme vyhladit.
Dobrou chuť všem, kteří recepty vyzkoušejí.
- MS -

Cheesecake
Korpus: 200 g kulatých máslových sušenek –
/já používám z Lidlu/, 70 g rozpuštěného másla
Udělat směs a dát na dno dortové formy,
umačkat skleničkou a péci 10 minut na 180°C.
Náplň: 2 vaničky tučného tvarohu, 150 g cukru
krupice, 3celá vejce, 1vanilinový cukr, 1 sáček
vanilkového pudinku, 70 g rozpuštěného
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20.

2018

Firma GRAFOBAL BOHEMIA s.r.o.
se sídlem: Holubov 52, 382 03 Křemže
hledá schopné pracovní síly na pozice:
• TISKAŘ NA OFSETOVÝ STROJ
Náplň práce:
tisk na ofsetovém stroji, zpracování zakázek
Požadujeme:
vzdělání polygrafického směru výhodou, cit pro barvy,
technické myšlení, ochota pracovat ve třísměnném
provozu, spolehlivost, pracovitost, pečlivost,
dobrý zdravotní stav

27.

2018

• PŘEDÁK ÚDRŽBY/ MECHANIK
Náplň práce:
oprava, údržba a odstraňování závad strojů a zařízení,
zastoupení vedoucího údržby v době nepřítomnosti
Požadujeme:
vyučení v technickém oboru podmínkou,
např. mechanik-opravář, strojní zámečník, praxe v údržbě
ve výrobní společnosti výhodou, orientace v technické
dokumentaci, ŘP sk. B, oprávnění na VZV výhodou,
ochota pracovat na 2 směny, spolehlivost,
pracovitost, zručnost, dobrý zdravotní stav
• ELEKTROMECHANIK
Náplň práce:
údržba a odstraňování závad na elektrozařízeních
a výrobních strojích, příprava zapojení nových zařízení apod.
Požadujeme:
vyučení a praxe v elektrotechnickém oboru podmínkou,
obor silnoproud a elektronika výhodou, činnost
dle vyhlášky 50/1978 Sb. v rozsahu §5 a více, ochota
pracovat na 2 směny, spolehlivost, zodpovědnost,
pracovitost, řemeslná zručnost
• ŘIDIČ SK. C
Náplň práce:
řidič nákladního automobilu, expedient
Požadujeme:
řidičský průkaz sk. B,C, platný průkaz obsluhy
motorových vozíků výhodou, vyučení a praxe v oboru,
spolehlivost, pracovitost, zručnost, dobrý zdravotní stav
• SEŘIZOVAČ ZPRACOVATELSKÝCH STROJŮ
Náplň práce:
příprava, obsluha a seřizování zpracovatelských strojů
Požadujeme:
vyučení a praxe v oboru výhodou, ochota pracovat
ve třísměnném provozu, spolehlivost, pracovitost,
ručnost, dobrý zdravotní stav

DIVADLO

Hrobka s vyhlídkou
hraje: Divadlo ENDE Vrábče
3. 11. 2018 od 19.30
v kulturním sále v Holubově

• DĚLNÍK/DĚLNICE DO VÝROBY
Náplň práce:
obsluha tiskových, zpracovatelských strojů
a manipulačních zařízení
Požadujeme:
manuální zručnost, ochota pracovat ve třísměnném
provozu, spolehlivost, pracovitost, dobrý zdravotní stav,
vhodné i pro absolventy
• NABÍZÍME
• dlouhodobé perspektivní zázemí na HPP
• 25 dní dovolené
• mzdové zvýhodnění na relax
• příspěvek na závodní stravování, na dopravu,
na dětskou rekreaci, na lázeňskou léčbu
• odměny za pracovní a životní výročí
• příplatky na mimořádných akcích

V případě zájmu a pro bližší informace volejte na
tel: 380 778 109
nebo zasílejte strukturovaný životopis na e-mail:
personalni@grafobal.cz

Obec Holubov

zve seniory na tradiční Setkání,
které se koná

v sobotu 10. listopadu 2018
od 14.00 hodin
v kulturním sále v Holubově

DIXIE OUTSIDER Č.B.
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