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OSTATNÍ 
NÁBYTEK

návrh ve 3D, zamûfiení, 
v˘roba, montáÏ

prodej matrací 
a lamelov˘ch ro‰tÛ

KUCHYNù, MATRACE, SK¤ÍNù

Horní Palava 2, Blansko
po, st, pá: 8:00 – 15:00

út, ãt: 8:00 – 17:00

tel.: 724 032 259 | nabytek@xyla.cz | www.xyla.cz

Pane Vrbo, co tvofií hlavní ãinnost
Cergomontu?

Tfii pilífie na‰í ãinnosti tvofií 
energetické stavby, technická zafií-
zení budov a revitalizace objektÛ.
Realizujeme stavby, které zaji‰Èují
niÏ‰í energetickou nároãnost budov
a technick˘ch provozÛ a zvy‰ují 
uÏivatelsk˘ komfort.

MÛÏete uvést nûjak˘ pfiíklad?
Z rozsáhlej‰ích akcí je to aktuálnû

napfiíklad rekonstrukce horkovodní
kotelny na mezinárodním leti‰ti V.
Havla v Praze v hodnotû 35 mil. Kã,
nebo instalace soustavy tepeln˘ch
ãerpadel zemû-voda s 32 vrty o cel-
kové hloubce témûfi 4 km na Vysoké
‰kole ekonomické v Praze (alma ma-
ter dvou na‰ich prezidentÛ, V. Havla
a V. Klause). 

Nicménû podstatná ãást na‰í 
ãinnosti je zamûfiena do regionÛ - re-
vitalizovali jsme napfiíklad objekt 
základní ‰koly v Jedovnicích, coÏ by-
la akce za 22 mil. Kã nebo Oskol
v KromûfiíÏi za 28 mil. Kã, kde byla
mimo jiné taktéÏ instalována tepelná
ãerpadla a nov˘ zdroj. 

Va‰e spoleãnost v regionu
Blanenska dlouhodobû podporuje
kulturní a spoleãensk˘ Ïivot, je to
tak?

Ano, urãitû se snaÏíme podporovat
sportovní a spoleãensk˘ Ïivot v na-

‰em regionu. V posledním období
jsme podpofiili napfiíklad Morava
PARK FEST, coÏ byl 1. roãník bla-
nenského hudebního festivalu, kter˘
se uskuteãnil v ãervenci v zámeckém
parku. Ze sportovních akcí bych jme-
noval napfiíklad Blanenskou desítku,
které se v záfií úãastnila témûfi tisícov-
ka závodníkÛ v‰ech vûkov˘ch kate-
gorií na in-linech, kolobûÏkách
a v bûhu, nebo jiÏ tradiãní PÛlmaratón
Blanskem. Podporujeme také fotbalo-
v˘ klub v Blansku i v Jedovnicích,
blanenské hokejisty i dobrovolné 
hasiãe v Klepaãovû.

Spoleãnost Cergomont díky své-
mu rÛstu nabízí dal‰í pracovní

místa. Máte jiÏ dost zamûstnan-
cÛ?

V dÛsledku rozvoje na‰í spoleãnos-
ti stále hledáme technicky a odbornû
zdatné lidi s chutí pracovat v oborech
technick˘ch zafiízení budov a v ener-
getice. Nabízíme také ãásteãné pra-
covní úvazky, které jsou v˘hodné 
napfiíklad pro maminky dûtí nastupu-
jících do matefisk˘ch nebo základních
‰kol; jako místní firma máme uplat-
nûní i pro tyto zájemce, ãi zájemkynû.
Ostatnû takto u nás jiÏ zaãínalo nûko-
lik pracovníkÛ, ktefií postupnû pfie‰li
na pln˘ úvazek do trvalého pracovní-

ho pomûru. Pfiípadní zájemci s dota-
zem na moÏnost uplatnûní u na‰í spo-
leãnosti jsou tedy urãitû vítáni.

Osobnû si velmi váÏím práce v‰ech
na‰ich zamûstnancÛ a usiluji o to, aby
mûli motivaci s firmou dlouhodobû
rÛst. Jen tak mÛÏeme odvádût kvalitní
práci a ta je pak pro firmu tou nejlep-
‰í reklamou. Proto rád vyuÏívám tuto
pfiíleÏitost a dûkuji v‰em kolegÛm za
jejich práci, kterou pro spoleãnost
Cergomont vykonávají.

Pane Vrbo, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

SPOLEâNOST CERGOMONT, s.r.o.
realizuje energetické stavby

Spoleãnost CERGOMONT s.r.o. Blansko, je souãástí skupiny CERGO, která zaji‰Èuje komplexní sluÏby v oblasti správy nemovitostí, dodávek
a montáÏí energetick˘ch technologií se zaji‰tûním jejich provozu. Jednatelem je Ing. Josef Vrba, kterého jsem se zeptal:
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Ing. Josef Vrba. Foto: ph 

Foto z akce „SníÏení energetické nároãnosti objektu základní ‰koly v Jedovnicích
vãetnû v˘mûny zdroje”.       Foto: archiv Cergomont, s.r.o. 

Nedûle 27. listopadu 2016 v 11:00 hodin
VùRNÍ CÍSA¤I

zámeck˘ park v âechách pod Kosífiem (okr. Prostûjov)
více: www.historickekocary.cz

DùLA-VOZY-KONù-JEZDCI-KOST¯MY-ZBRANù-HUDBA

Obãerstvení zaji‰tûno Vstupné: dospûlí 80 Kã, dûti 60 Kã


