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I v samotném Blansku, jako na
vût‰inû území na‰eho okresu, se
lidské osídlení datuje jiÏ do dob
pravûku. Ov‰em první, historicky
doloÏenou zmínku o Blansku na-
lezneme v listinû, jeÏ je datována
dnem 30. ãervna 1131. Zmínûná
listina pochází z pera olomouckého
biskupa Jindfiicha Zdíka a jsou v ní
vyjmenovány ve‰keré statky, které
olomoucké diecézi náleÏely. Mezi
tûmito statky se nachází i Blansko,
tehdy spojené s Rájcí. V oné dobû
se mûsteãko rozprostíralo pouze
v místech tzv. Starého Blanska. 

Aby byla na statcích zaji‰tûna
vût‰í bezpeãnost, zakládali olo-
mouãtí biskupové hrady, kam rov-
nûÏ soustfieìovali ve‰kerou správu.
To je pfiípad i statku blanenského,
kde zfiejmû v prÛbûhu 13. století by-
la zapoãata stavba hradu Blansko ãi
Blansek, jenÏ se stal správním stfie-
diskem tehdej‰ího panství. Dnes se
v‰ak hrad, kter˘ kdysi leÏel v˘chod-
nû od mûsteãka, nachází v troskách,
a tak si jeho stfiedovûkou mohutnost
mÛÏeme s notnou dávkou fantazie
pouze pfiedstavit.

Jak uÏ tedy víme, tehdej‰í cent-
rum Blanska se rozkládalo v mís-
tech tzv. Starého Blanska. V prÛbû-
hu 13. století byl na levém bfiehu
fieky Svitavy, v místech nynûj‰ího
zámku, postaven téÏ mansk˘ dvÛr,
kter˘ rovnûÏ patfiil k olomouckému
biskupství, ale byl uÏ dvorem sa-
mostatn˘m. Z nûho postupnû vy-
rostlo tzv. Nové Blansko. A kdyÏ
bûhem husitsk˘ch válek do‰lo k zá-
niku hradu Blanseku, byla správa
panství pfienesena na tento dvÛr,
pozdûji zvan˘ jako tvrz.  

¤ekli jsme si, Ïe mûsto Blansko
bylo v majetku olomouck˘ch bisku-
pÛ. Biskup ov‰em nespravoval sta-
tek pouze sám. Na pfiíslu‰né panství
byl buì dosazen biskupsk˘ úfiedník,
kter˘ plnil biskupovy rozkazy, nebo
byl statek dán v léno ãili „prona-
jmut” nûjakému ‰lechtici, jenÏ od-
vádûl biskupství urãit˘ poplatek.
V Blansku nejprve pfievládal první
zpÛsob správy, av‰ak od konce 14.
století se panství dostává do rukou
jednotliv˘ch ‰lechtick˘ch rodÛ.
Není úãelem vyjmenovávat v‰ech-
ny rody, které se v Blansku vystfií-
daly. Bûhem nûkolika staletí jich
bylo pomûrnû mnoho. 

Podstatn˘m je rod, s nímÏ je
spojena pfiestavba gotické tvrze
v renesanãní zámek. Zámeckou
podobu získala tvrz za pÛsobení
Jana Îalkovského ze Îalkovic,
kter˘ byl drÏitelem blanenského
panství v letech 1590 – 1615.
Bûhem tfiicetileté války zámek
chátral a do‰lo k jeho znaãnému
po‰kození. Teprve poté, co blanen-
ské panství koupil na konci 17.
století slezsk˘ hrabûcí rod
GellhornÛ, byl zámku navrácen je-
ho dfiívûj‰í lesk a stal se opût eko-
nomick˘m a správním stfiediskem.
Tento ‰lechtick˘ rod stál téÏ u zrodu
Ïelezáfiského prÛmyslu, jenÏ se pro
mûsto stal velmi v˘znamn˘m.
Posledním vlastníkem panství byl
pak rod Salm-Reifferscheid, za je-
jichÏ pÛsobení bylo Blansko opû-
tovnû spojeno s panstvím rájeck˘m.

Text: Ilona Vávrová
Zpracováno dle knihy: Josef Pilnáãek,

Pamûti mûsta Blanska 
a okolních hradÛ (1927) 

Novibra Boskovice s.r.o. patfií 
do mezinárodního koncernu firmy RIETER,
kter˘ zaujímá pfiední postavení ve svûtû ve
v˘robû strojÛ pro textilní prÛmysl. Hlavním
v˘robním programem Novibry je v˘roba
vfieten pro textilní dopfiádací stroje, ale také
v˘roba a montáÏ klíãov˘ch komponentÛ
pro komplexní konstrukãní skupiny 
textilních strojÛ.

Do v˘bûrového fiízení zafiazujeme na základû profesního Ïivotopisu v ãeském a anglickém ja-
zyce, kopie nejvy‰‰ího dosaÏeného vzdûlání a fotografie. 

Do v˘bûrového fiízení zafiazujeme na základû profesního Ïivotopisu v ãeském a anglickém ja-
zyce, kopie nejvy‰‰ího dosaÏeného vzdûlání a fotografie.

Do v˘bûrového fiízení zafiazujeme na základû profesního Ïivotopisu, kopie nejvy‰‰ího dosaÏe-
ného vzdûlání a fotografie. 

Jako osobní pfiedpoklad oãekáváme: organizaãní schopnosti, schopnost komunikace, samostat-
nost jednání, spolehlivost, ochotu uãit se nov˘m vûcem z technické oblasti i práce na PC , psy-
chickou a fyzickou odolnost, ãasovou flexibilitu, ochotu cestovat do zahraniãí (Evropa, Asie ...) 

Jako osobní pfiedpoklad oãekáváme: v˘bornou orientaci ve v˘robních procesech, schopnost ko-
munikace, t˘movou spolupráci, schopnost vyjednávat, silnou pfiesvûdãovací schopnost, organi-
zaãní schopnost, ochotu uãit se nov˘m vûcem z technické oblasti 

Jako osobní pfiedpoklad oãekáváme: schopnost komunikace, kultivované vystupování, sa-
mostatnost jednání, organizaãní schopnosti. 

Nabízíme:
• Smluvní mzdu 
• T˘den dovolené navíc 
• PruÏnou pracovní dobu 
• Odmûnu pfied dovolenou 

a vánoãními svátky 

V souãasné dobû hledáme zamûstnance pro tuto profesi:

• Závodní stravování 
• Za‰kolení, profesní rÛst 
• Perspektivní zamûstnání v rozvíjející se

firmû Novibra Boskovice s.r.o., patfiící do
mezinárodního koncernu firem RIETER

PoÏadujeme:
• Vzdûlání ÚSO nejlépe 

strojního zamûfiení 
• Znalost AJ na úrovni pokroãil˘ 
• Znalost nûmeckého jazyka vítána 

Hlavní náplÀ práce: 
• Zaji‰Èování materiálov˘ch poloÏek pro strojírenskou v˘robu, cenové jednání 

NáplÀ práce: 
• Provádûní interních i externích testÛ, kontrol, anal̆ z u nov˘ch i stávajících v˘robkÛ 
• Vyhodnocení získan˘ch poznatkÛ a trénink koncov˘ch zákazníkÛ 
• Zahraniãní sluÏební cesty (Indie, Indonésie, âína, Pákistán…) 

NáplÀ práce: 
• PrÛbûÏné provûfiování zpÛsobu v˘roby a montáÏe na v‰ech v˘robních 

a montáÏních útvarech Novibry Boskovice s.r.o. 

• Znalost práce s PC 
• Znalost SAP v˘hodou 
• Praxe v nákupu vítána 
• ¤idiãsk˘ prÛkaz skupiny B 

PoÏadujeme:
• Vzdûlání ÚSO, obor strojní, textilní 
• Praxe minimálnû 5 let ve strojním závodû 
• Znalost textilní v˘roby v˘hodou 
• Znalost anglického jazyka slovem 

i písmem na úrovni pokroãil˘ 

• V˘borná znalost práce 
s PC - Microsoft Office 

• ¤idiãsk˘ prÛkaz skupiny B 

PoÏadujeme:
• Vzdûlání V· – obor strojní 
• Zku‰enosti v oblasti velkosériové v˘roby

a montáÏe ve strojírenském prÛmyslu
min. 10 let 

• Zku‰enosti získané z racio-
nalizaãních projektÛ 

• Znalost NJ nebo AJ vítána 
• Znalost práce s PC 

Kdo hledá nové zamûstnání, obraÈte se na nás! 

BliÏ‰í informace k inzerovan˘m profesím poskytneme na tûchto kontaktech: 
Kontaktní adresa: Na Kamenici 2188, 680 01 Boskovice 
Telefonické informace poskytneme na ãísle 516 528 128 

nebo e-mail: personal@novibra.com 

Referenta(ku) oddûlení nákupu

Zku‰ebního, servisního technika v˘voje

Zamûstnance pro racionalizaci v˘roby

Erb ‰lechtického rodu
Îalkovsk˘ch ze Îalkovic.

Brána do
Moravského krasu

Jak rozlohou, tak i poãtem obyva-
tel je toto mûsto nejvût‰ím v na-
‰em regionu, a proto po nûm ná‰
okres nese své jméno. Zaruãenû se
s ním setkala i spousta turistÛ, mí-
fiících poznávat krásy Moravského
krasu. Blansko ale není jen správ-
ním a ekonomick˘m centrem na-
‰eho regionu, jde také o místo se
zajímavou historií.

Chcete b˘t vidût?
Inzerujte

s Listy regionÛ

Volejte 606 931 795
a domluvte si s námi schÛzku.


