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Zpráva z jednání OZ
ZO projednalo a schválilo:
-

rozpočet na rok 2021
mimořádné změny územního plánu
cenu vodného a stočného na rok 2021
Dodatek ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ
Holubov
- podnájemce parkoviště a nájemce stánku
na parkovišti
- koupi pozemku p.č. 1035/9 v k.ú. Třísov
- koupi pozemku p.č. 1192/26 v k.ú. Holubov

OZ projednalo a zamítlo

- žádost o odkoupení obecního pozemku
p.č. 804 v k.ú. Holubov
- žádost o odkoupení pozemku p.č. 339/1
v k.ú. Holubov
- Roman Kudláček, starosta -

Slovo starosty
končí svým způsobem pro nás pro všechny
zvláštní rok 2020. Nechci Vás zatěžovat, neboť
jste si za celý letošní rok užili různých nařízení,
omezení a zákazů dost. I přes tyto problémy se
v naší obci život nezastavil, práce, které jsme si
naplánovali pro letošní rok jsme uskutečnili.
Bohužel ale kulturní akce plánované na jaro a na
podzim tohoto roku nebylo možné z důvodu
nařízení a situace uskutečnit, některé byly
zrušeny úplně a budou se konat, pokud situace
dovolí, v příštím roce. Kromě vítání občánků,
které plánujeme na jarní měsíce.

Rád bych připomněl letošní naplánované
a realizované akce:
Požární nádrž Třísov, budova zázemí školního
multifunkčního hřiště (která byla částečně

hrazena dotací z POV Jč kraje za rok 2020, nová
podlaha ve školní jídelně, rekonstrukce další
školní učebny, kompletní oprava skautské
klubovny, nové vybavení (stoly a židle) a oprava
parketu v sále v Krásetíně. Taktéž nové vybavení
(stoly a židle) společenské místnosti v Třísově
a zbudování venkovního zastřešeného posezení.
Zhotovení chodníku a místa pro přecházení
v Holubově pod železničním přejezdem. Na tuto
akci navazovala úprava cesty pod peronem,
která byla kompletně připravena, srovnána
a vyasfaltována. V Krásetíně u Nováků čp. 1 jsme
umístili dvě horské vpusti pro odvod dešťové
vody, která nekontrolovaně tekla po návsi.
V letošním roce jsme také dokončili modernizaci všech našich vodojemů, které jsou
v současné době vybaveny nerezovým potrubím a plně funkčními ventily. Zároveň s tímto se
částečně modernizovala naše ČOV v Holubově.
Samozřejmě jsme řešili a realizovali další
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akce, které bylo nutné provézt v průběhu roku.
Na realizaci těchto akcí se podíleli hlavně
a především místní firmy a podnikatelé.
Díky letnímu uvolnění opatření byla návštěvnost naší lanové dráhy obrovská a tržby
byly nejvyšší za posledních 12 let. Tímto bych
chtěl poděkovat zaměstnancům lanovky za
perfektní zvládnutí celého roku a zejména
prázdninových měsíců.
Další poděkování patří všem zaměstnancům
obce, zastupitelům za vstřícnost a tvůrčí nápady.
I přesto, že tento rok byl pro nás pro všechny
složitý, pro některé více či méně náročný, tak
jste jako občané tuto situaci zvládli a zvládáte,
za což bych Vám chtěl velmi poděkovat. Ani

nám se, ale nevyhnulo onemocnění covidem,
v několika případech bohužel se smutným
koncem.
Pro rok 2021 máme naplánováno několik
větších akcí, které budeme realizovat během
celého příštího roku, samozřejmě za
předpokladu, že budou k dispozici finanční
prostředky dle schváleného rozpočtu. Půjde
o tyto práce:
kanalizace na Planinkách, dešťová kanalizace
a nový asfaltový povrch na cestě od Hostince
u Kuchařů ke Kolářům v Krásetíně.
Oprava další třídy, chodby a sborovny v ZŠ
a dokončení skládky kameniva za fotbalovým
hřištěm v Holubově. V Třísově oprava fasády

bývalé prodejny. Samozřejmě v průběhu roku se
budou realizovat i jiné akce, které vyplynou
z aktuální potřeby.
Rád bych poděkoval všem, kteří se podíleli na
rozsvěcení vánočních stromků, bohužel ani toto
tradiční zahájení adventu jsme si nemohli
vychutnat tak jako v letech předešlých.
Vážení spoluobčané, tímto mi dovolte i v této
nelehké době, popřát Vám krásné Vánoce a do
nového roku 2021 pevné zdraví, štěstí a spokojenost. Jsem přesvědčen, že s podporou všech
lidí v naší zemi se podaří současný stav zlepšit,
krizi zažehnat a život se bude postupně vracet
do normálu.
- Váš starosta Roman Kudláček -
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Upozornění
Upozorňujeme občany, že v době vánoční od
22. 12. 2020 do 31. 12. 2020 bude na obecním

úřadě zavřeno. Zajistěte si proto žetony na
popelnice s předstihem.
Žádáme občany, aby neparkovali na obecních
komunikacích. Tato vozidla brání průjezdu
popelářů, hasičů a vozidel záchranné služby.
V zimním období navíc znemožňují a komplikují

ZPRÁVY ZE ŠKOLY - CO NÁS BAVÍ
V každém zpravodaji dostane naše škola prostor,
aby mohla informovat
o aktivitách, kterých se
děti během školní roku
účastní. Ať jsou to
výukové programy, vycházky do přírody,
nebo projektové dny, které jsou u dětí
oblíbené.
Loni touto dobou už jsme měli zážitků ze
školy spoustu. Byla za námi čertovská škola
i mikulášská besídka. Vrcholily přípravy na
živý betlém. Každý znal perfektně svou roli,
děti si chystaly kostýmy, vyráběly plakáty

a pozvánky. I tentokrát jsme byli požádáni
o to, abychom napsali článek o všem, co se
ve škole během října a listopadu událo.
S lítostí musím konstatovat, že co se týče
akcí pro dětí, tak nic.
Na jaře nás zaskočilo uzavření škol
a bohužel jsme se mu nevyhnuli ani na
podzim. 14. října děti musely opět nastoupit
na distanční výuku. Vyučování probíhalo
online. I. a II. třída se vrátily do školy
18. listopadu, III. třída je následovala
30. listopadu.
I tentokrát bych chtěla poděkovat dětem za
jejich píli a zodpovědnost při distanční

prohrnování a posyp.
Jako každoročně bude pro občany k dispozici
kalendář, kdo bude mít zájem, může si ho
vyzvednout na obecním úřadě.
Betlémské světlo bude na Štědrý den k dispozici
pod vánočním stromkem v Holubově na návsi.

výuce a zároveň poděkovat i rodičům za
jejich práci a trpělivost.
Po návratu opět ve školách vládne přísný
režim. Děti se ve škole smí potkávat jen
v rámci svých tříd. Neproběhla tedy žádná
čertovská škola, žádné besedy, letos
nebude ani živý betlém. A vyhlídky na další
společné akce jsou mizivé… Budeme
doufat, že situace se na jaře zklidní
a budeme moci fungovat jako dřív.
Závěrem bych ráda popřála dětem,
zaměstnancům školy a Vám všem krásné
a klidné vánoční svátky, do nového roku vše
nejlepší a hlavně pevné zdraví.
- Mgr. Vendula Vernerová -

Zprávičky ze školičky
Letošní podzim byl v naší mateřské škole jiný
než v předešlém roce. Přestože byly
omezeny kulturní akce, děti se zde rády
scházely a vystačily si s naší zahrádkou,
procházkami po okolí i do přilehlého lesa.
Právě tam postavily zimní přístřešky pro lesní
skřítky a pro zimní období uzamkly les
vlastně vyrobeným klíčem. Tradiční svátek
svatého Mikuláše jsme oslavili odděleně ve
svých třídách a z jeho příchodu měly děti
velkou radost. Byly natěšené a připravily si
milé písničky a básničky. S Mikulášem přiletěl
i líbezný anděl. Dárky pro děti do košíku
Mikuláš nakoupil z výtěžku za knihy,
zakupované v obchodě pana Pelecha.
Děkujeme za zprostředkovanou službu
a všem kupujícím čtenářům. Vánoce se
chystáme společně oslavit ve svých třídách
a i když letos nepřizveme rodiče, věříme, že
za rok se opět budeme těšit nad
vystoupením Vašich dětí společně.

Milí čtenáři, milí rodiče a prarodiče s dětmi,
všem Vám ze srdce přejeme pokojné
a radostné vánoční svátky a do nového roku
2021 pevné zdraví a mnoho lásky.

Za kolektiv pedagogických a provozních
zaměstnanců MŠ v Holubově
- Helena Čížková -
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Vánoční stromek
v Třísově

Vánoční stromek
v Holubově

Symbol Vánoc by neměl chybět ani v covidové době a tradice by se neměly porušovat.
Tak přesně tímto heslem se řídila i naše malá
třísovská víska, byť to letos nebylo za
doprovodu andílků a zpěvů koled, rozsvítil se
i u nás ten pomyslný symbol Vánoc, vánoční
stromeček, který bude naši náves zdobit po
celý předvánoční čas až do Tří králů. Při
pohledu na něj Vás něco uvnitř zahřeje,
zapomenete alespoň na chvíli na všechny
starosti a vzpomenete si, co je v dnešní
době důležité. Je to přátelství, soudržnost
lidí, víra a naděje.
V den, kdy se po celé zemi rozsvěcují
vánoční stromečky, zapaluje se i první svíce
na adventním věnci. Každá ze čtyř svící má
svůj přesně daný význam a své jméno. Ta
první nese jméno NADĚJE. A právě plamínek
naděje by v našich srdcích neměl nikdy
vyhasnout a my bychom si ho měli stále
udržovat.
Chtěla bych vám touto cestou popřát, abyste
svoji naději a víru nikdy neztratili. Abyste si
vánoční čas užili v plném zdraví, v kruhu
vašich nejbližších a přátel. Pevně věřím, že
příští rok nám přinese už jen radost, štěstí
a spokojenost.

I přes všechna omezení se první adventní
neděli na návsi v Holubově rozsvítil vánoční
stromeček doplněný dřevěným betlémem.
Bohužel rozsvícení nemohlo proběhnout
ve stejném rozsahu jako v předchozích
letech, ale pevně věřím, že v příštím roce
se vše uklidní a užijeme si nejen celý
rok, ale společně i rozsvícení vánočního
stromku.
- JN -

- Zuzana Filisteinová
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Vánoční stromek
v Krasetíně
Dovolte, abych Vám všem jménem Sboru
dobrovolných hasičů Krásetín popřál krásné
Vánoce a Štastný nový rok 2021. I přes to, že
nás obtěžuje pandemie viru svítí k tomu
přání v Krásetíně vánoční stromek. Všem
nám přeji, abychom se u něj mohli příští rok
sejít. Slovy klasika "Nashledanou v lepších
časech".
- Za sbor Standa Mandelíček, starosta -

Mikuláš v Holubově
Mikuláš s doprovodem andělů a čertů
navštívil na pozvání několik dětí. Letos byli

ovšem čerti hodně poťouchlí a schovali
dětem dárky, které jim Mikuláš přinesl.
Andělé ale rozdávali za básničku či písničku
obrázek anděla, který dětem určitě pomohl
dárky najít. Hitem pro čerty se stala píseň

"Černá, černá, černá, komu by se nelíbila..."
kterou děti akčně přizpůsobily čertovskému
přání a tak čerti letos do pekla přes svou
velkou snahu nikoho neodnesli.
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Tradice je tradice
Přes všechna koronavirová opatření chodil
v sobotu Mikuláš i v Krasetíně. Jako doprovod měl tradičně anděla a čerta a návštěvy
domácností se konaly po domluvě s rodiči
před domem. Mikuláš s družinou navštívily
v Krasetíně celkem 26 dětí, což je na
malebnou vesničku pod Kletí příjemné
a vysoké číslo. A že Krasetín není

zapomenutý kraj svědčí i výzdoba návsi
a převážná většina domů.
Malé dětičky se samozřejmě bály a ty větší
měly připravené básničky a písničky, které
mikulášské družině přednášely a zpívaly,
za ně byly bohatě Mikulášem obdarovány.
Ve dvou případech byla i hudební
produkce na zobcovou flétnu a piano.
I počasí přálo a Mikuláš se v Krasetíně již
po 13-té vydařil.
- Vakl -

strana

6

Fotbal se nehraje, na hřišti
přesto není klid
Koronavirová epidemie přerušila všechny
amatérské fotbalové soutěže napříč republikou. Sociální izolaci a nedostatek fyzické
zátěže a pohybu si lze však všemožně
kompenzovat. Na holubovském hřišti tak
nyní neběhají místní fotbalisté v dresech, ale
své pruhované trikoty vyměnili za montérky,
obnošené tepláky a jiné pracovní oděvy.
Absenci týmového sportu nahradili manuálními pracemi na klubovém pozemku, který
v současnosti prochází výraznými a podstatnými změnami.

Členové holubovského fotbalového klubu se
například zúčastnili vpravování křemičitého
písku do hřiště, který zkvalitní jeho strukturu
a usnadní odvodňování trávníku. Mezi horké
novinky je nutností započítat nové brány,
které nahradí ty stávající, již několik desítek
let staré a ne zcela vyhovující. Místo
železných bran budou na obou koncích
hřiště vztyčeny nové, hliníkové. Za zmínku
stojí také správa celého povrchu, která stále
probíhá v režii Františka Kroihera st., jemuž
patří velké poděkování, poněvadž již po
několik let jsou jeho služby nenahraditelné.
Nejen venkovní, ale také vnitřní prostory
prošly zásadní změnou. Hráči si svépomocí
rozšířili svou klubovnu v místnosti, jenž dříve

patřila Radioklubu. Ze dvou menších
místností vznikla jedna větší a tak zde budou
moci hráči společně s členy výboru pořádat
svá zasedání, nebo oslavy na konci jarní či
podzimní části soutěže bez jakékoliv bariéry
mezi nimi.
Na závěr je celému klubu velmi milou povinností
poděkovat všem sponzorům, kteří všemožnými
prostředky pomáhají místnímu klubu. Mezi ně
patří Jiří Veselý z Krasetína, stavebniny DEK
Litvínovice, Kámen a Písek, Autoprofi s r.o.,
Starnet, Pokrývačství Bušta, tiskárna Vyšehrad,
Betonpres a.s., František Kroiher st.
Pomoci Vás všech si velmi vážíme a věříme
v další pevnou a srdečnou spolupráci.
- Jiří Fuka -
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Stolní tenis
Nejbarevnější období roku je pomalu pryč
a začínáme se oblékat do zimních bund
a teplých bot. Pro stolní tenisty ideální čas
věnovat se svému milovanému sportu.
Bohužel, tak jak nám končil minulý ročník,
stejně začal i ten letošní. Jak všichni víme, v
březnu přišla první vlna Covidu-19 a pro
veškerý sport, tedy i pro nás, to znamenalo
ukončení ročníku 2019 - 2020. Všem našim
týmům chyběly dohrát ještě dva zápasy,
bohužel jsme to již nestihli. I přesto náš ,,A"
tým krajskou soutěž celkem suverénně
vyhrál. Vždyť za téměř celý soutěžní ročník
utrpěl jen jedinou porážku a již nemohl být
předstižen. Po dlouhém váhání jsme však
byli nuceni se účasti v příštím ročníku
krajském přeboru vzdát. No, uvidíme, jak
bude situace vypadat po sezóně letošní.
Vždyť po odehrání dvou kompletních kol byl
opět vyhlášen lockdown a nám zbyly jen oči
pro pláč. Nyní to snad vypadá, že po Novém
roce bychom se snad mohli za zelené stoly
vrátit. Pomalu se situace rozvolňuje, a i my se
navracíme do herny a začínáme poctivě
trénovat, abychom obstáli i v letošní sezóně.
,,B" tým si v loňském ročníku vybojoval
postup do krajské soutěže, takže jsme
odehráli krásné Krásetínské derby, béčko
sice kraj neudrželo, ale před začátkem
nového ročníku nám byla nabídnuta účast
v krajské soutěži i pro letošek, a této

Pustovka
Vzácnou méně známou sovou naší přírody je
kalous pustovka.
Velikostí těla necelých 40 cm i žlutohnědým
zbarvením nápadně připomíná kalouse
ušatého, celkově je však světlejší a péřová
ouška na vrchu hlavy má na rozdíl od něj
velmi malá, často téměř neznatelná. Charakteristickým znakem je tmavé okolí jasně
žlutých očí zvýrazňující pronikavý pohled
sovy.

příležitosti se ,,B" tým rád chopil. Takže jestli
to jen trochu půjde, opět nás čeká derby. ,,C"
tým si vcelku spokojeně hrál ve středu
tabulky okresního přeboru a ping pongem
se především velmi dobře baví, stejně tak
jako i náš poslední, celkově čtvrtý
holubovský stolně tenisový zástupce. Rádi
bychom touto cestou pozvali fanoušky na
domácí zápasy některého z našich týmů.
Všechny termíny domácích zápasů budou
vystaveny na vývěsce u Obecního úřadu,
nebo na internetových stránkách STIS. Snad
se letošní ročník nezapíše černým písmem
do historie našeho oddílu, ve smyslu, že
bychom museli zrušit náš tradiční turnaj,

který se hraje nepřetržitě již 12 let vždy ve
stejném datu 30.12. Účastní se vždy jen
vybraní hráči z celého Jihočeského kraje
a pro nás je to to nejkrásnější zakončení
kalendářního roku, jaké si umíme představit.
Proto bych případné diváky 30.12. rád pozval
v průběhu celého dne tohoto turnaje, aby se
přišli podívat na krásné stolně tenisové
souboje. Blíží se konec roku, doba je mírně
bláznivá, a proto bychom rádi všem popřáli:
Šťastný nový rok a nezapomeňte rozdávat
po celý rok úsměvy, protože úsměv je světlo,
které při pohledu do očí naznačí, že srdce je
doma!
- Oddíl stolního tenisu Křemže - Holubov -

Každoročně se u nás již od podzimu objevují
zpravidla
menší
skupinky
pustovek
původem ze severu, aby tu v mírnějších
klimatických podmínkách přečkaly zimu.
V jihočeské krajině vyhledávají především
rovinaté oblasti s vlhkými lukami v okolí
rybníků. Hnízdění u nás je nepravidelné
a určuje ho dostatek potravy, kterou tvoří
drobní hlodavci, zejména hraboš polní.
V letech hojnosti může pak na jedné lokalitě
zahnízdit i více párů současně. Hnízdo je
vždy na zemi v trávě. Potravní nabídkou je
řízen i počet snesených bílých vajec, který se

pohybuje od čtyř do sedmi. Ve větším počtu
přilétly pustovky do jižních Čech i v roce
2015.
Těsně před koncem roku jsem se vypravil na
Dívčicko s přáním vzácné zimní hosty
alespoň zahlédnout. Tyto sovy na rozdíl od
ostatních opouští úkryty v trávě a vyletují
nad svůj okrsek často ještě ve dne a tak tu
šance byla. Brzy jsem se dočkal. Na
vzdáleném obzoru se náhle objevily dvě
a hned začaly s lehkostí křižovat vzdušný
prostor nad lukami, poli a pastvinami.
Dlouho jsem obdivoval dokonalé letecké
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umění a loveckou vytrvalost, se kterou se
snažily zachytit alespoň nepatrný pohyb
v husté síti hraboších cestiček v trávě pod
sebou. Travnaté pláně jsem opouštěl již za
šera. Právě ve chvíli, kdy jsem přece jen
trochu zalitoval, že jsem pustovky sice viděl,
ale na velikou vzdálenost a nemohl si je
prohlédnout zblízka, zakroužila přímo nad
mou hlavou světlá soví křídla s typickými
černými skvrnami v jejich ohbí a černými
špička. To se k mému úžasu opakovalo ještě
několikrát. Snad se tehdy sově zželelo zklamaného obdivovatele a přilétla se představit
v celé své kráse.
V příspěvku bylo čerpáno z materiálů České
společnosti ornitologické.
Pavel Jakeš
/vlastní ilustrace –Kalous
pustovka /

Ještě mi dovolte, abych se
vrátila k článku v minulém
Zpravodaji o hodné paní,
která uvařila slepičí polévku
pro strojvůdce. Zjistili jsme ,
že onou „hodnou paní“ byla
naše občanka paní Jindřiška
Klimešová.

Pro letošní vánoční číslo Zpravodaje jsem
připravila recept na zdravý a výborný pečený
čaj, který se jistě hodí v zimním období. Pak
jedny báječné krekry nebo tyčinky na silvestrovskou oslavu a nakonec jeden odlehčující
oběd, který se možná hodí po vánočním
hodování.

PEČENÝ ZÁZVOROVÝ ČAJ
1 kg čerstvého zázvoru, 2 bio citrony, 2 bio
limetky 2 bio pomeranče, 2 lžíce vodky nebo
rumu, 800 g třtinového cukru, 4 hvězdičky
badyánu, 2 ks skořice ,10 hřebíčků
Zázvor oloupeme a nakrájíme na tenké plátky,
z dobře omytých citrusů oloupeme tenkou
vrchní vrstvu kůry, bílou slupku oloupeme
a vyhodíme, citrusy nakrájíme na kostičky,

vložíme se zázvorem a kořením do vyššího
plechu.
Vše zasypeme třtinovým cukrem, podlijeme
vodou, aby se nám směs nepřipálila a vložíme
přikryté do trouby vyhřáté na 200 °C.
Pečeme zhruba 40 minut a dalších 20 minut
odklopené. Cukr musí být zcela rozpuštěný a měla
by se vytvořit trošku sirupovitá konzistence.
Nakonec přidáme 2 lžíce alkoholu, promícháme a horké plníme do skleniček. Uzavřeme, obrátíme dnem vzhůru a necháme vychladnout.
Na hrnek čaje stačí 2 lžičky směsi včetně
šťávy, které zalijete pouze vroucí vodou.

strouhanku, strouhaný sýr, lisovaný česnek,
olej, sůl a koření. Vše dobře promícháme
a tvoříme menší kuličky, které dáme na
15 minut zapéct do trouby rozpálené na
180 stupňů.
Mezitím si uvaříme těstoviny a připravíme
omáčku. Na olivovém oleji necháme zesklovatět
cibuli, zarestujeme rajský protlak s cukrem,
přidáme rajčata, sůl, pepř, oregano a zeleninový
vývar a na mírném ohni dusíme asi 10 minut.
Těstoviny podáváme s cizrnovými kuličkami,
přelité rajčatovou omáčkou a navrch můžeme
nastrouhat sýr.

Cizrnové kuličky
v rajčatové omáčce

Sýrové krekry

200 g sušené cizrny, 2 vejce , olej, strouhanka,
100 g tučného sýra, , 2 stroužky česneku, sůl,
čerstvě namletý pepř, sušené oregano nebo
saturejka
omáčka
3 lžíce oleje, 1 cibule, rajský protlak , konzerva
krájených rajčat, zeleninový vývar , lžička cukru,
sůl, , pepř , sušené oregano
Cizrnu večer zalijeme studenou vodou a přes
noc necháme nabobtnat.. Druhý den ji
propláchneme a uvaříme doměkka, slijeme
a necháme vychladnout.
Rozmixujeme ji na kaši a přidáme vejce,

200 g goudy, 250 g tvarohu, 2 vejce, 100 g
másla, 300 g hladké mouky , sůl, koření, semínka
na posypání dle chuti
Sýr nastrouháme a přidáme vejce, tvaroh,
změklé máslo a mouku a zpracujeme těsto,
necháme chvíli v chladu odpočinout, pak jej
vyválíme na placku a buď vykrajujeme
formičkou různé tvary nebo jen rozkrájíme
rádýlkem. Přendáme na plech vyložený pečícím
papírem a nyní můžeme, podle chuti, krekry
posypat kořením, solí, kmínem, sezamem
či třeba mákem. Pečeme v troubě vyhřáté na
180 °C přibližně 15 minut dozlatova. Krásné
Vánoce a dobrou chuť všem, kteří naše nové
recepty vyzkoušejí.
- MS -
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SPOLEČNOST

Firma AGRIO hledá nové kolegy!
Zajímá vás výroba prvotřídní zemědělské techniky?
Chcete pracovat u největšího českého výrobce polních postřikovačů?

Montážník

Elektromontážník

nástupní mzda od 180-185 Kč/hod

nástupní mzda od 195-200 Kč/hod

CHCEŠ ZMĚNIT PR ÁCI A REALIZOVAT SE?
CHCEŠ PR ACOVAT NA NE JMODERNĚ JŠÍCH
TECHNOLOGIÍCH V POLYGR AFICKÉM PRŮMYSLU?
TAK PR ÁVĚ TEBE HLEDÁME!!!
Aktuálně hledáme nové kolegy na tyto pozice (Ž/M):

Svářeč

Servisní technik

nástupní mzda od 200-205 Kč/hod

nástupní mzda od 205-210 Kč/hod

• TISKAŘ NA OFSETOVÉM STROJI

Nabízíme:
•
•
•
•

5 týdnů dovolené
možnost jazykových kurzů
penzijní připojištění
příplatek na stravování

• KONSTRUKTÉR CAD

• jednosměnný provoz
• roční prémie
•

Více informací naleznete na www.agrio.cz/kariera, případně na tel. 725 566 798.
Nebo se k nám přijďte rovnou podívat a my vám rádi vše ukážeme.

• SEŘIZOVAČ VÝSEKOVÝCH
A LEPÍCÍCH STROJŮ
• ELEKTROMECHANIK
• PŘÍPRAVÁŘ MIMOSTROJE

Zároveň se omlouváme čtenářům , za chudé
vánoční číslo Zpravodaje, díky všem protikovidovým opatřením se nemohly konat akce, jako je
setkání seniorů, vítání občánků, slavnostní
rozsvěcení
vánočních stromečků, Mikulášská
besídka ani školní vánoční betlém na kapličce, které
náš Zpravodaj vždy zpestří.

Koledování
u kapličky
Zveme všechny příznivce
obecní kapličky a vánočních
koled na středu 23. 12. 2020
od 18 hodin, kdy se koná již
desáté koledování u kaple
Sv. Anežky České.
Přijďte si zazpívat.

• DĚLNÍK VE ZPRACOVÁNÍ
V případě, že Tě pozice zaujala pošli nám životopis na
personalni@grafobal.cz
a my se obratem ozveme! Další informace na
www.grafobal.cz

PF 2021

Redakční rada
Holubovského zpravodaje
přeje všem čtenářům krásné Vánoce
a do nového roku 2021
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

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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