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Zpráva z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 6. 3. 2019
ZO projednalo a schválilo:
- záměr prodat starý obecní traktor
- zakoupení nového traktoru pro potřeby obce
- zakoupení nového zahradního traktoru pro
SK Holubov
- odkoupení části pozemků p.č. 1249/1 a 276/3
v k.ú. Holubov od Lesů ČR
- zřízení věcných břemen na pozemcích
588/3 a 556/2 v Krásetíně
- plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2019-2028
- žádost příspěvek na údržbu lyžařských stop
- žádost o příspěvek pro badmintonové družstvo
- zveřejnit záměr pronajmout prostory bývalé
prodejny v Třísově
- Roman Kudláček, starosta obce -

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
stojíme na počátku nového roku a tak bych
vás chtěl seznámit s činností obce za první tři
měsíce tohoto roku. I když bylo počasí jako
na houpačce, tak se naplánované práce
v obci prováděly.
První akcí bylo zhotovení nového 60ti metrového vrtu na Dobré Vodě u holubovského
vodojemu. V lednu jsme začali budování
nového dětského hřiště v Třísově U Vlčáka,
které bylo spojeno s vybudováním stání na
kontejnery.

V únoru bylo v Krásetíně zhotoveno nové
elektrické topení v našem kulturním sále,
plus byl celý nově vymalován.
Z důvodů bezpečnosti bylo na přechodu
u firmy Grafobal umístěno speciální
přechodové osvětlení.
Dokončena a zrekonstruována byla stočka
v Holubově na návsi. Do konce února byly
podány žádosti o dotaci na „Multifunkční
hřiště v Holubově“ u školy a na opravu
mostku přes Křemežský potok u Holubovského mlýna.
Dále bych chtěl upozornit občany Třísova
a Krásetína, že budou v těchto osadách
umístěny kontejnery na bioodpad a to

v Krásetíně u silážních jam u kravína
a v Třísově u železničního mostu za
Fouskovými.
Přeji krásné prožití nastávajících jarních dnů
a pěkné Velikonoce.
- Roman Kudláček, starosta obce -
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY - CO NÁS BAVÍ

Od posledního článku ze školního života
už uplynula vcelku
dlouhá doba, a proto
není divu, že jsme
toho hodně zažili
a poznali. Ještě
v prosinci proběhla
beseda s panem M. Kalkušem ml., který nám
vyprávěl o své cestě po Spojených státech. Na
interaktivní tabuli nám promítal fotografie
nejen z různých národních parků, ale i měst

a na každý náš dotaz okamžitě odpověděl.
Potkat jste se s námi mohli 20. prosince při
každoročním Živém betlémě u kapličky
a naopak my jsme si hned následující den za
odměnu vyrazili do klášterů v Českém
Krumlově. Přestože jsme v klášterech nebyli
poprvé, připravenou interaktivní výstavu jsme
si moc užili a domů si dovezli i vlastnoručně
vyrobené dárečky.
Po vánočních prázdninách plni dojmů jsme se
už do školy těšili a začali pilně pracovat na
vylepšení blížícího se vysvědčení. Na konci
ledna nás navštívila lektorka z CEGV Cassiopeia s výukovým programem Vodní koloběhy.
Rozděleni do skupin jsme se dozvěděli řadu
nových věcí a zároveň prakticky vyzkoušeli,
jak to doopravdy je s vytvářením páry a jejím
srážením. Konečně tu byl poslední lednový
den, kdy jsme dostali zasloužené vysvědčení
a za odměnu společně vyrazili do kina.
Poslední lednový den jsme si pěkně užili
a hurá na pololetní a následující jarní prázdniny.
Hned po jarňákách nás čekal celoškolní
karneval. Na svátek zamilovaných se to u nás
ve škole hemžilo řadou neuvěřitelných
bytostí. Některé jsme všichni dobře znali
z různých pohádek, ale u jiných byl docela
oříšek rozeznat, o koho se jedná. V tělocvičně
jsme procvičili prolézání pod tyčí, zatančili si
s jablkem a namotali bonbon na niti. Ve třídě
jsme shlédli dokument o tradicích českých
a moravských zemích a vytvořili pestrou
masopustní čepici. Oslava prvního vysvědčení

proběhla u letošních prvňáků výletem do
Českých Budějovic, kde navštívili výstavu
orchidejí. Aby byl výlet kompletní, zašla si
výprava prvňaček s paní učitelkou Sojkovou
do cukrárny a užili si krásné společné
odpoledne. Pro žáky 4. a 5. ročníku byl v únoru
připraven výukový program Putování
krajinou ČR. Během programu si žáci ukázali,
jak je naše země rozmanitá a pro náš život
důležitá. Velkým překvapením pro děti byly
fotky, o kterých si myslely, že jsou z jiných
koutů světa, a přesto byly pořízené u nás. Od
března do května se celá škola kromě prvňáků
účastní plaveckého výcviku v Českém
Krumlově. Tak až v pátek potkáte autobus
plný dětí, víte, kam míří.
- Mgr. Jana Knížková, vychovatelka ŠD -
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Zápis dětí do 1. třídy ZŠ
Zápis žáků do 1. třídy Základní školy
a mateřské školy Holubov proběhne v pátek
5. dubna 2019 v budově školy od 13:00 do
16:30 hodin. K zápisu se dostaví
rodiče/zákonní zástupci s dětmi narozenými
v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a děti
s odloženou školní docházkou.
Rodiče vezmou s sebou občanský průkaz,
rodný list dítěte a jeho průkaz zdravotního
pojištění.
Dostaví se rovněž rodiče, kteří budou žádat
pro své dítě odklad školní docházky. V tomto

Zprávičky ze školičky
Nový rok jsme u nás ve školce zahájili
Tříkrálovou koledou. Děti v kostýmech třech
králů navštívily s milou koledou některé
domovy svých rodičů či prarodičů. Výtěžek
sbírky opět putoval na Českou charitu.
V únoru nás navštívili kluci z ledu pan Jan
Jungbauer a pan Jan Fučík a popovídali si s
dětmi o hokeji. Přivezli ukázku hokejové

případě musí být žádost doložena
doporučujícím posouzením příslušného
školského poradenského zařízení a odborného dětského lékaře nebo klinického
psychologa.
Přednostně budou přijímány děti s místem
trvalého pobytu ve spádové oblasti obce
Holubov (Holubov, Třísov, Krasetín).
Rovněž se mohou dostavit rodiče s dětmi
narozenými od 1. 9. 2013 do 30. 6. 2014. Dítě
musí být tělesně i duševně přiměřeně vyspělé
a zákonný zástupce požádá o přijetí dítěte
k povinné školní docházce. Podmínkou pro
přijetí dítěte narozeného od září 2013 do

prosince 2013 je doporučující vyjádření
školského poradenského zařízení a přijetí
dítěte narozeného od ledna 2014 do června
2014 i doporučující vyjádření odborného
lékaře.
Rodiče/Zákonní zástupci si mohou Žádost
o přijetí ke školní docházce a Zápisní lístek
vyzvednout předem v Mateřské škole
Holubov nebo v Základní škole Holubov. Oba
vyplněné formuláře odevzdají u zápisu.

výzbroje a každý si mohl zakusit šťastný pocit
dát gól. Poté děti čekal karneval ve školce. Děti
dorazily v krásných maskách. Při báječném
moderování pana Vráti Tondra se děti vyřádily
v soutěžích a diskotéce. Děkujeme mu za
veselé dopoledne. V březnu navštíví naši
školku divadlo ŠUS a přiveze pohádku „Skřítek
Skříňáček“. V dubnu čeká naše předškoláky
velký den. Dne 5. dubna se půjdou zapsat do
základní školy. Na závěr všem čtenářům

přejeme slunečné jaro a loučíme se pozváním
pro naše budoucí zájemce.

- Mgr. Vendula Vernerová,
ředitelka ZŠ a MŠ Holubov -

Ve dnech 13. 5. a 14. 5. 2019
od 8.00 – 11.00 proběhne
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
V HOLUBOVĚ
pro školní rok 2019/20.
Těšíme se na Vás!

- Za kolektiv mateřské školky Helena Čížková -
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Tříkrálová sbírka 2019
Skvělý pocit udělat něco pro dobrou věc si
dopřáli účastníci letošní Tříkrálové sbírky.
Děti v kostýmech tří králů vybíraly příspěvek
na charitní služby, které pomáhají seniorům,
dětem a lidem v nouzi. Králové šířili poselství
radosti a žehnali všem, koho navštívili.
Chuť a odvahu pomáhat ostatním v sobě
našlo a připojilo se k dalším desetitisícům
dobrovolníků mnoho dětí a vedoucích
skupinek. Letos do terénu v našem okolí
vyrazilo 7 skupinek dobrovolníků.
V Holubově s koledováním pomáhali Elenka
a Pavel Těšínských, Terezka Anderlová, Lucka
Dobrovodská, Veronika Opelková, Rozárka
Knížková, Mikuláš Verner doprovázející na
flétnu, Lucka Křížová a ostatní žáci docházející
na náboženství.
Ve Křemži s koledou chodili Ondra, Lucka
a Terezka Broučkovi, Marunka Djiba, Lukáš
Mojha, Charlotte Hatalová, Tonda Wallis,
Matyáš Cába, Matěj Vacek, Jakub Tomsa,
Kateřina Fáčková, Adam Malachovský a s hudebním doprovodem pomáhaly děti z náboženství. Doprovázeli je Irena Vacková a Helena
Čížková.
V Třísově se na koledu vypravili: Violka
Šubrtová, Eliška Šubrtová, Adélka Filisteinová
a Helenka Tvarohová s doprovodem paní
Zuzany Filisteinové.
Za koledování ve Stupné poděkování patří
Barborce, Vojtovi, Kubovi a mamince Romaně
Zemanové.

V Chlumu se zapojili: Míša Novák, Honzík
Čerkl, Evička Čerklová, Vítek Novák, Janička
Švarcová, Honzík Čierný, Terezka Čierná a malá
Zdenička Čierná jezdila v kočárku. Poděkování
za jejich doprovod patří Aleně Novákové,
Petře Čierné a Zuzce Čerklové.
V Rojšíně se zapojili Gábinka a Tonda
Pöschlovi, Dominik a Verunka Pěstovi s paní
Růženou Pöschlovou.
Do Lhotky a Loučeje s paní Marií Mikešovou
vyrazili Kačka, Eliška a Matyáš Fáčkovi.
Z těchto popisovaných lokalit výtěžek
Tříkrálové sbírky pro rok 2019 činil 53 797 Kč.

Pro Vaši představu je to o 2 604 Kč více než v
loňském ročníku.
Je to velká částka, Pán Bůh zaplať všem
dobrovolníkům a štědrým dárcům.
Je to velmi pěkné, že se mezi námi neztrácí
solidarita a ochota pomáhat. O to víc nás těší,
že v letošním roce sbírky se velký podíl z této
částky opět vrátí do farnosti Křemže a bude
pomáhat lidem v těžkých životních situacích.
Jsme moc rádi, že se letos u nás dobrovolníci
opět našli, všem MOC DĚKUJEME za jejich čas i
nadšení a kdo by se chtěl nově zapojit příští
rok, rádi ho uvítáme mezi námi.
- Helena Čížková -

HOLUBOVSKÝ MASOPUST 2019
23.února požádala růžičková a střapatá
masopustní koleda pana starostu o dovolení
koledovat v naší obci. Povolení bylo uděleno
a koledníci se za doprovodu masek a
muzikantů vydali Holubovem. Místní
spoluobčané byli na koledníky připraveni a ve
většině hospodářství nechyběly tradiční
koblihy, uzené či něco na zahřátí. Tímto ještě

jednou všem za koledu děkujeme a těšíme se
na Vás příští rok.
- Jitka Nováková HOKUS PS: Z výtěžku masopustu bude jako každý rok
financováno občerstvení pro děti na lampionovém průvodu 7. 5. 2019.
- Jitka Nováková -
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Krásetínský masopust 2019
V sobotu 2. 3. se v Krásetíně uskutečnil tradiční
Masopust. Koledu povolil starosta obce
a zúčastnilo se jí mnoho povedených masek.
Děkujeme spoluobčanům za připravené

pohoštění a muzikantům za hudební doprovod. Večer pak následovala masopustní
veselice s country hudbou. Hvězdami večera
byly některé masky jako třeba tanečnice
v modré sukni. Nejlepšími maskami byl

vyhlášen vodník a smrtka v cylindru.
Děkujeme všem za aktivní účast a těšíme se na
další ročník.
- Masopustní sdružení Monika a SDH Krásetín. -
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Dětský karneval v Holubově
Konečně měly svůj bál i děti. A to ne ledajaký,
ale maškarní. Celý sál jen pro sebe. Po
prvních stydlivých pokukováních kdopak je
tahle maska a za koho přišla, se pustily do
opravdového reje. Velmi pěkně jim v tom od
mikrofonu pomáhala Mišmaš se svojí
pomocnicí Arizonskou pěnicí. Tato dvojice

postupně za asistence dětí rozbalovala
balónky a poodhalovala průběh odpoledne.
Víte, jak se balónky rozbalují? Zeptejte se
dětí. Po tajných poradách dětí a moderátorů
se k účinkování dostali i rodiče. Protáhli si
tělo v nejednom tanci.
Bylo to opravdu veselé odpoledne rodičů
a dětí. Děkujeme panu starostovi, panu
Kalinovi, agentuře Mišmaš a maminkám, že

karnevalové odpoledne pro děti připravili.
Těšíme se za rok. A vezměte s sebou
i babičku s dědou!
- Helena Čížková -
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Bekasina
Snad nejzřetelněji se příchod jara projevuje
na jihočeských rybnících. Vypravíme-li se
k nim v tomto čase, můžeme pozorovat
přeletující skupinky rozkřičených racků, na
hladině plující konvoje husích rodinek se
žlutými housaty nebo obdivovat pestré
barvy svatebního šatu kačerů nejrůznějších
druhů. V okolí rybníků ale žije celá řada
ptáků, kteří se nemohou pyšnit pestrým
peřím a vedou také vcelku skrytý život.
Jedním z nich je zástupce čeledi slukovitých
– bekasina otavní.
Bekasina je veliká asi jako kos, má světle
hnědé zbarvení s četnými tmavými skvrnami
a bílými proužky na zádech. Na celkovém
vzhledu vyniká dlouhý rovný zobák, který
slouží k vyhledávání potravy v bahně.
Bekasina je tažná. Na zimoviště v západní
Evropě a Středomoří odlétá začátkem srpna
a zpátky k nám se vrací koncem března.
Hnízdním prostředím jsou vlhké louky,
rozsáhlé bažiny v polích, travnaté okraje
rybníků apod. Ačkoliv je bekasina vzhledem
i chováním nenápadné, může se pochlubit
zvláštností v našem ptačím světe zcela
ojedinělou. Ta má svůj význam v době toku,
kdy samečci předvádí nad hnízdištěm
vzdušnou akrobacii plnou prudkých
stoupání a následných pádů. Právě při
střemhlavém letu rychle proudící vzduch
rozechvívá krajní pera široce rozevřeného
ocasu ptáka tak intenzivně, že začnou
vydávat daleko slyšitelný mečivý zvuk.
Vlastní hlas bekasiny pocházející z hrdla je
pak zcela odlišný a zní jako opakované
tyke-tyke-tyke. Několikrát jsem mohl na
jedné rozsáhlé mokřině nedaleko Českých
Budějovic pozorovat svatební lety samečků
a poslouchat onen zvláštní mečivý zvuk, kvůli
kterému si bekasina v dřívějších dobách
vysloužila přezdívku nebeská koza. Vždy to
byl úchvatný zážitek. Hnízdem je vykroužený
důlek v trávě, do něhož snáší samička čtyři
hnědá tmavě skvrnitá vajíčka. Potravu tvoří

hmyz a drobní bezobratlí loveni v bahně. V příspěvku bylo čerpáno z materiálů České
Bekasina otavní byla dříve mnohem více společnosti ornitologické.
rozšířena, s likvidací mokřin však její početní
stavy prudce poklesly. V našem okolí se s ní
- Pavel Jakeš setkáme jen vzácně a to v době migrace.
/vlastní ilustrace: bekasina otavní/

Koncerty U Kuchařů

17. 8.
Jiří Schmitzer - 18.00

27. 4.
Mateo Ptaszek & Johnny Stehlík - 17.00

31. 8.
Eva Mišíková & E+Mausy - 18.00

11. 5.
Už jsme doma hrají FPB - 18.00

7. 9.
Slávek Janoušek & Luboš Vondrák, Olin
Nejezchleba & Norbi Kovács - 17.00

18. 5.
Please The Trees - 18.00
8. 6.
Michal Prokop & Luboš Andršt & Honza Hrubý
- 18.00

28. 9.
Petr Linhart & Josef Štěpánek
- 20.00 v hospodě
- Alena Valentová -

15. 6.
Budoár staré dámy - 18.00
27. 7.
Mirek Kemel s kapelou & Vladimír Javorský - 18.00
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Oddíl stolního tenisu
Zima se pomalu loučí, sluníčko nabírá na síle
a i stolně tenisová sezóna 2018-2019 se
pomalu chýlí ke svému konci. Jak si vedou
týmy reprezentující naši obec? Celkem je
v našem oddíle registrováno 18 hráčů,
hrajících od krajské soutěže přes okresní
přebor až po okresní soutěž. Popořádku:
A tým hraje ze všech našich družstev nejvýše,
a to krajskou soutěž. Nyní, kdy do konce
soutěže chybí čtyři kola, se A tým drží na
druhém místě s devíti výhrami, jednou
remízou a dvěma prohrami. Škoda prohry
v souboji o první místo s budějovickým
Pedagogem. Po domácí výhře 10:8 byl i v budějovické herně dlouho stav velmi vyrovnaný. Za stavu 8:8 rozhodovaly poslední
dva zápasy, oba dva náš tým bohužel po
velkém boji prohrál, což ho stálo první místo
v krajské tabulce. B tým hrající okresní přebor
zatím statečně bojuje. Po základní části držel
krásné druhé místo, které jim zajistilo play-off
a tím i boj o postup do krajské soutěže. Vstup
do této nadstavby se bohužel našemu B
týmu příliš nevydařil. I kvůli nekompletní
sestavě své první tři zápasy těsně prohráli.
A i náš poslední zástupce hrající okresní
soutěž statečně bojuje. Se šestým místem,

myslím, v týmu panuje vcelku spokojenost.
Velkou výhodou je velká vyrovnanost,
soutěživost a týmový duch, který v našem
oddíle panuje. Vždyť pondělních tréninků se
účastní poměrně velké množství hráčů a rádi
si občas do naší krásetínské herny přijedou
zahrát i hráči z jiných oddílů. Krásetínský sál je
našim oddílem dost využíván, takže někdy je

obsazen i třikrát nebo čtyřikrát v týdnu. Dva
sobotní turnaje a čtyřdenní letní soustředění
spřáteleného oddílu ze Včelné je toho jasným
důkazem. Rád bych proto touto cestou
poděkoval za ochotu a vstřícnost Obecnímu
úřadu. Tak dobrá spolupráce není v každé
obci samozřejmostí, a nejeden oddíl nám to
závidí.
- JO -

chladu minimálně hodinu odpočinout. Poté
na másle osmažíme ze všech stran. Kuličky
buď vyndáme nebo shrneme na stranu,
přidáme kousek másla a zaprášíme lžící
mouky (uděláme jíšku) a zalijeme vývarem.
Přiklopíme a dusíme hodinu. Poté kuličky
vyndáme, šťávu přecedíme a zredukujeme
na požadovanou hustotu. Nakonec přidáme
brusinky a šlehačku. Podáváme s bramborovou kaší a brusinkami.

Mrkvové kari

Špenátový koláč
těsto - 200 g vařených brambor,50 g másla,
200 g hladké mouky,1 lžička bylinkové soli

Švédské kuličky
500 g mletého masa (250 g krkovice, 250 g
hovězího zadního), sůl, pepř, mleté nové
koření, muškátový ořech, 1 plátek toustového
chleba, 3 lžíce mléka, 1 vejce, 250 - 300 g
vývaru, přepuštěné máslo, kopr, 3 lžíce
šlehačky, 1 lžíce hladké mouky, 1 velká lžíce
brusinek + k podávání

1 kg mrkve na větší kousky, římský kmín,
kurkuma, hořčičné semínko, sůl, 400 g
kokosového mléka, 1 lžíce oleje, hrst petrželky
Na oleji orestujeme koření, přidáme mrkev a
přilijeme asi 150g vody, osolíme. Necháme
chvíli dusit. Po chvíli přidáme kokosové
mléko a vaříme za občasného míchání, aby
byla mrkev na skus a omáčka zredukovaná.
Nakonec přisypeme petrželku. Podáváme
s rýží nebo pečivem.

náplň-300 g špenátu, ,4 stroužky česneku,
1 lžička soli,1 kelímek zakysané smetany,
2 vejce, na kostičky 100 g sýra.

Ananasový dort

Maso smícháme s vejcem, chlebem
namočeným v mléce, solí, kořením a koprem.
Vytvarujeme malé kuličky a necháme v

2 balení BE BE sušenek, ½ kostky rozpuštěného,
vlahého másla.
Brambory nastrouháme a vše dobře
promícháme, vmačkáme těsto do kulaté
formy, propícháme vidličkou a dáme péct na
15 min / 180°C.
Mezi pečením si připravíme náplň. Všechny
suroviny na náplň smícháme dohromady
a nalijeme na korpus, dáme péct na 1/2 až
3/4 hodiny 180 °C

3 husté bílé jogurty (nejlépe řecké), 3 dci
smetany ke šlehání (nejlépe rostlinná), 2 PL
moučkového cukru, 1 sáček vanilkového cukru,
2 PL šťávy z kompotovaného ananasu, 4 rozmačkaná kompotovaná ananasová kolečka,
sáček želatinového ztužovače.
POLEVU: 4 kompotovaná ananasová kolečka,
2 PL jemného krystalového cukru , šťáva
z jednoho citronu, zbytek kompotované
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ananasové šťávy , 4 plátky želatiny, 5 PL vody,
4 kolečka kompotovaného ananasu na
ozdobu.
Pomleté nebo nastrouhané sušenky
promícháme s vlahým rozpuštěným máslem.
Tuto směs pevně namačkáme na dno
dortové formy s pečícím papírem a dáme
zatuhnout do ledničky.
Jogurt dobře promícháme s cukry a ananasovou šťávou, dáme bokem. Nyní pracujeme
rychle-zvlášť prošleháme v trošce vody
želatinový ztužovač a tuto kaši vmícháme
s pevně vyšlehanou
šlehačkou do
jogurtového základu-můžeme přidat i rozmačkaný ananas. Touto připravenou směsí
ihned naplníme dortovou formu s máslovo-

Oznámení pro občany
Sběr železného šrotu se uskuteční na
území obce v sobotu 13. dubna 2019.
Šrot můžete nechat před domem,
pouze odlehlá místa raději hlaste
předem na obecním úřadě
(tel.: 380 741 229).
V sobotu 4. května 2019 se uskuteční
na území naší obce sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu dle
následujícího harmonogramu.
Třísov - křižovatka pod Vaňků
Třísov - náves

sušenkovým korpusem. Uhladíme povrch a necháme v ledničce ztuhnout.
Rozmixovaný ananas spojíme s cukrem,
citronovou i ananasovou šťávou a přilijeme
rozehřátou tekutou želatinu (plátky je třeba
předem namočit v pěti lžících vody, nechat
nabobtnat a opatrně rozehřát v mikrovlnce).
Promícháme a ihned polevou rovnoměrně
zalijeme povrch jogurtové náplně ve formě.
Celý dortík uložíme do ledničky a necháme
ho řádně vychladit a zaležet tak, aby se
chuťově spojil a také dobře i úhledně porcoval na jednotlivé klínky.
Dobrou chuť všem, kteří
vyzkoušejí.

naše

recepty
- MS -

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

Firma ENERGOFOREST s.r.o.

hledá zaměstnance na pozici výrobce dřevařských polotovarů do provozu pily v Mříči.
Nástup možný ihned. Pracovní úvazek plný, pracovní doba jednosměnná. Nabízíme
pracovní benefit ve formě příspěvku na stravování, příspěvku na penzijní připojištění,
příspěvku na dopravu, bonus za plnou docházku. Vzdělání nerozhoduje, důležitá je
pro nás ochota pracovat.
Kontaktní osoba P. Haitmannová, tel. 603 951 082
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FAJN BRIGÁDA NA LÉTO!
Možnost brigády pro všechny spolehlivé,
zodpovědné a manuálně zručné studenty.
V případě zájmu se těšíme na Vaši návštěvu
v sídle společnosti:
Holubov 52, 382 03 Křemže
nebo volejte na tel.: 380 778 109
Veškeré informace najdete na:
www.grafobal.cz

Stavební společnost MATTEO s.r.o. s
25-ti letou tradicí hledá nové
kolegy. Přijímáme na pozice:
Přípravář/ka
do oddělení přípravy staveb
hledáme kolegu/kolegyni na
rozpočtování a přípravu staveb.
Požadujeme praxi na obdobné
pozici a minimálně SŠ vzdělání ve
stavebním oboru. Své životopisy
zasílejte na níže uvedený kontakt.

POZVÁNÍ NA KOUPÁNÍ

Obec Holubov pořádá pro místní občany jednodenní výlet do termálních lázní

JOHANNESBAD v Německu.
Termín : pátek 17. května 2019

Odjezd v 6.00 hod z Třísova, přes Holubov u školy a Krásetín.
Návrat kolem 19.00 hodiny.
Cena zájezdu: včetně vstupu do lázní 500 Kč
Zájemci nechť se přihlásí na Obecním úřadě v Holubově, tel. 380 741229
zájezd je nutno zaplatit předem nejpozději do 30. 4. 2019.

Strojník na malý bagr, řidič
požadujeme flexibilitu a učenlivost,
práce po celé ČR, řidičský průkaz B,
C výhodou. Plat od 130 do 180
Kč/hod, cestovní náhrady, odměny
dle provedené práce.
Místo výkonu zaměstnání v rámci
celé ČR. Nabízíme zaměstnanecké
výhody jako zvláštní prémie, bonus
pro nově přijatého zaměstnance,
příspěvek na dopravu, zajištěné
ubytování, zajištěný pracovní oděv
a pomůcky.
Své životopisy prosím zasílejte na:
barbora.vavrova@matteo.cz
nebo volejte
+420 727 982 807,
+420 602 769 465 .
Těšíme se na Vás MATTEO s.r.o.,
Náměstí Bratří Čapků 6, 370 07
České Budějovice

Redakční rada Holubovského zpravodaje
přeje všem občanům radostné Velikonoce.

"Mladá rodina hledá pronájem bytu, nebo
domku v lokalitě Křemže a okolí.
tel.číslo 723 668 778

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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